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 كماللشعلا



 متسداتاسب
 هرم

 ىنرعلا بدألا خيرات ىف ةفلتخم بتك نيق ةرشتسمو برع نم نيثدحملا نيثحابلل

 هذه نيب سيل هنأ قحللا نم نأ ريغ « اهروهظ ذنم عفتلاو ةدئافلا نم ًارثك تادأ

 رصعلا ىلإ ةيلهاخللا نم خيراتلا رم ىلع انئابدأو انبدأ ف ثيدحلا طسبي ام بتكلا
 خيرات» باتك ةدام امس بك هذه رزغأو . ًاقيقد الصفم ًاطسب ثيدحلا

 ثندحلا ىلع رصتقت ال « ةعماج فراعم ةرئاد وهو « ناملكوربل © ىنرعلا بدألا

 فص لك نم انئاملعو انتفسالف نعمالكلا ف ضيفت لب ؛ انباستكو انئارعش نع
 اهيراغمو ضرألا قراشم ىف ةطوطخملاو ةعوبطملا مهراث آ ءاصققتسا عم نول "لك ىلعو
 ىبرعلا ثارتلا فصو نم ةيانعلا هذهو .ًاثيدجو ادق مهلع بتلك ام ىلإ ةراشإلاو

 ةيبدألا رهاوظلاو روصعلا ثحبب ةلصفم ةيانع ىلع ال ناملكورب تلعج هعيمج

 داوم كلذ نع هتلغش ذإ ءامليلحت اًيدقن اني رات انحي ءابدألا تايصخش ث ثحبب الو

 : ةريثكلا ةعونتملا هباتك

 . ءازجألا نم ةفئاط ىلإ رقتفي ىبرعلا انيدأ خيرات نإ تلق اذإ غلابأ ال انأف نذإو
 هتانصخش ثحبت اك رضاحلا انرصعىلإ ةيلهاخلا نم هروصع اهيف ثحسبت ةطوسبملا

 هدودح. عيمجمب « تاكا رع نك تح ادع « ًايهسم ًاثحب ةيبدألا

 فشكنت ثيحنو « ةيفاقث ريغو .ةيفاقث تارثؤم نم اهيف لمع امو هراثآو هتائيبو
 ةيعامجالاو ةيسفنلا اجاسضي اهحمالم عيمجي « الماك افاشكنا ءابدألا تايصخش

 ْ . ةينفلاو
 نم ًاريثك نإف « هيف ةنوثملا "لقت لقن ملعأ انأو ءءبعلا اذهبي ضبنأ نأ تلواح دقو

 داعب نأ ىلإ ةجاح فرش امم اريثكو ء رشي ا ًاطوطخم لازي ال ةميقلا ةيبدألا راثآلا

 نيب ام ةلقل امإ «مالظلا نم ليلق ريغ اهرمغي ةيبدأ تائيب كانهو . اًيملع ًارشن هرشن

 ًاقشك اهمجانمو اهب ورد اوفشكي مل نيثحابلا نأل امإو ٠ ىندألا امنارت نم انيديأ
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 ةرثكل « البس المع سيل اهميوقتو ءابدألا راثآ ليلحت نأ كلذ ىلإ فاضي . ًايفاك

 بيلاسأو ناعم نم فلأتت اهنأألو ٠ ةكباشتملا نفلاو ةايحا رصانع نم اهلخادي ام

 ةقيرطلا عضخت انقح «هنيذاوقو ملعلا دعاوقل ًاقلطم ًاعوضخ عضخت ال ىهو « ةليمج
 ساسحإلاو ةريصبلا ذافنو قوذلل ةعضاخن بناوج اهيف لظت رارمتساب نكلو « ةيملعلا
 ًاميرأت ىبرعلا انبدأ خيرأت ديري نم ىلع دهحلا فعاضي ام هلك كلذو . فهرملا

 تقولا ىف فعاضي هنأ ريغ « هتائيب توافتو هروصع فالتخا ىلع ًاقيقد الصفم
 اهغولب هنكمي ال «ةريسع ةديعب هلمع ناقتإ ىف هتينمأ ىري ذإ « هيف هتاذل هسفن
 ءديري امب رفظي ىبح « حاحلإلاو دجلا ف ىضميو« حليو د جيف « سفنلا قشب الإ
 ةملكلا فرعي ال ىدألا ثحبلا ذإ « هثحبي امف ةريخألا ةملكلا لوقي ال هنأب ًانمؤم

 ْ 7 ٠ هلئاسم نم ةلأسم ىف ةريخألا
 | لهاجلا رصعلاب صاخلا ىبرعلا انبدأ خيرات نم هزحلا اذه نأ كلذ ىتعمو

 لمحي هنأ معزأ ال - خيراتلا اذه روصع ةيقب لوانتت ىرخأ ءازجأ هولتتس ىدذلاو
 لمحتس ةيلاتلا ءازجألا نأ معزأ ال امك « رصعلا اذهل ةريخألا ةروصلا ءارقلا ىلإ

 تعطتسا ىلا ىه ةروصلا هذه نأ معزأ امنإو . ةبقاعتملا روصعلل ةريخألا ةروصلا

 ىدعب ىأي دقو"« ةّفد نم تيرحتو جبن نم تعنطصاو دهج نم تلذب ام عم اهمسر

 ى ىنع ْتباغ ةيبدأ قئاقح نم هيلإ ىدتهي امب اهبناوج نم بناج ىف لدعي "نم
 لمكي ثاحنألا ةعيبط كلتو . ةيبدألا تايصخشلاو تائيبلا ضعب وأ روصعلا ضعب

 ركفلاو لوقلا ىف دادسلا ىبمهلي نأ لأسأ هللاو . درطم ومن ىف لازت الو ًاضعب اهضعب

 . ليكولا منو « ىبسح وهو « لمعلاو

 فيض قوش ا 1١95٠ ةنس ربمسيد نم ٠١ ى ةرهاقلا



 بدأ ةملك

 ةيبرعلا ةمآلا ةايح روطتب اهانعم روطت ىلا تاملكلا نم بدأ ةملك

 ناعم اهيلع تفلتخا دقو . ةراضحلاو ةيندملا راودأ ىلإ ةوادبلا رود نم اهلاقتناو

 ىئاشنإلا مالكلا وهو « مويلا انناهذأ ىلإ ردابتي ىذلا اهانعم تذخأ ىبح ةبراقتم

 ًارعش ناكأ ءاوس « نيعماسلاو ءارقلا فطاوع ىف ريثأتلا ىلإ هب دّصْنقُي ئذلا غيلبلا
 . اين مأ

 ىلع ىرجت اهدجن مل هيف ةملكلا نع بتقتن ىلهاحلا رصعلا ىلإ انعجر اذإو
 ىلع ءاج دقف « ماعطلا ىلإ ىعادلا ىنعمب بدآ ةظفل دجن امنإ « ءارعشلا ةنسلأ

 : (١)دبعلا نب ةفرط ناسل

 "دقت انيف بدآلا ىرت ال َلَمَجلا وعدن ٍواَْفَملا ف نحن
 ٠ اذه نم اوقتشاو . سانلا هيلإ ىعدّني ىذلا ماعطلا ىنعمب ةب”دأملا كلذ نمو

 . اهيلإ اعد وأ ةب دأم عنص ىبعمب بدأ بدأ ىععملا

 رصعلا ىف تلقتنا ةملكلا نأ ىلع لدت ىرخأ تايبأ ةفرط تيب ءارو نمو

 ىلع مدختْسُت اهدجن اننأ ريغ ءرخخآ ىنعم ىلإ ىسحلا ىنعملا اذه نم ىلهاحلا
 ىوبتلا ثيدحلا ىف « ىلخ ىبيذهمن ىبعم ف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا ناسل

 ةلظنح نب مهس ىمسي مرضخم رعاش اهمدختسيو "00 ىيدأت نسحأف ىلر ىببدأ»

 )١ ( نيرخآ نود ًاسانأ راتخم ال : رقتي ال ةديصقلا ( دراولآ ةعبط ) ةفرط ناويد رظنا .
 رثألاو ثيدحلا بيرغ ىف ةياهلا رظنا 20 ١ .145 تيب ه

 ١ ج ( ه ١١١ ةرهاقلا عبط ) ريثآلا نبال : لفحلا ةوعدلا « ءاتشلا : ةاتشملا (؟ )
 . 7" ص 2 ماعطلا لإ ىعادلا : بدآلا « ةماعلا
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 03 لوي 31 حملا نسفتب ىونتلا

 ايدأ اذ نسخ اودارأ ام مهيطعأ الو تدرأ ام ىتم سانلا منمم ال

 مل هنأ ريغ ولت ىنعملا اذهب ىلهاحلا رصعلا ىف ةملكلا تمدختسا امبرو
 ةيلهاجلا ىق تمدختسا اهنأ ىلإ « ونيلات » بهذو . نظلا اذه ديؤت صوصن انلصت
 بادآ ىلع ًابأد برعلا عمج دقف « بأد بولقم اهنأ ًاضرتفم ءابآلا ةريسو ةنسلا ىععب
 ترادف « بدأ عمجأبادآ نأ اومهوتف اوداع مث «ءارآ ىلع ًايأرو رابآ ىلع ًارثب اوعمج اك
 نساحم ىلع اهب اولدو « ةريسلاو ةنسلا ىتعب بأد ةملك تراد انك مهناسل ىف
 نم تلقتنا ةملكلا نوكت نأ هنم برقأو ءديعب ضرف وهو . ') مشلاو قالخألا
 « مراكملاو دماحما ىلإ ةوعدلا وهو ىنهذ ىنعم ىلإ ماعطلا ىلإةوعدلا وهو ىسح ىبععم
 « قيقح ىسح ىبعم ىف الوأ مدختست ىلا ةيونعملا تاملكلا ةيقب نأش كلذ ىف اهنأش
 . ىزاجم ىهذ ىنعم ىلإ هنم جرخت مث

 « ىيذهلا ىلخلا ىععملا ىف رودت ةملكلا دجن ىبح ةيمأ ىب رصع ىف ىضعن الو
 نيملعملا نم ةفئاط تدجو دقف ىميلعت ىعم وهو ءاديدج ًايناث ىعم هيلإ فيضتو
 مهيف مهمابآ سوفن هيلإ حمطت ام ءافلحلا دالوأ نوملعي اوناك ع نيب دؤملاب ىمست
 برعلا رابخأو بطخملاو رعشلا مهنونّسقلي . اوناكف © ةيبرعلا ةفاقثلا ةقرعم نم

 ةملكل ديدحلا مادختسالا اذه حاتأو . مالسإلاو ةيلهاحلا ىف مهمايأو مهباسنأو ٠
 ةيمالسإلا ةعيرشلاىلع ذئنيح قلطُي ناك ىذلا ملعلا ةملكل ةلباقم حبصتنأ بدألا .
 . ميركلا نآرقلا ريسفتو ىوبنلا ثيدحلاو هقفلا ةسارح نم اهب لصتي امو

 ىف نالباقتي ىميلعتلاو ىيذهلا نيبنعملا اندجو ىبابعلا رصعلا ىلإ انلقتنا اذإو
 مكحلا نم ًابورض نانمضتن هل نيتلاسر عفقملا نبا ىمس دقف « ةملكلا مادختسا
 سفنبو . « ريبكلا بدألا » و « ريغصلا بدألا ٠ مساب ةيسايسلاو ةيقلحلا حئاصتلاو

 ناويد نم ثلاثلا بابلا م 845 /ه 88 ةنس قوتملا مامت وبأ ىمس ىبعملا اذه

 (تراعملا راد عبط ) وتيلاتولراكل ةيمأ ب رصع ١ (فراعملا راد عبط) تايعمصألا رظنا (1)
 . ًاهدعب امو ١5 ص: 200 تيباا هل

 ىح ةيلهاحلا نم ةيبرعلا بادآلا خيرات (؟ )
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 قبطنيو . بدألا باب مساب ٠ رعشلا فئارط نم تاراتخم هيف عمج ىذلا ةسامحلا

 / هاه“ ةنس قوتملا 0 هدّقع ىذلا بدألا باتك ىلع قابطنالا مامت ىعملا اذه

 قيطني امك « حيحصلا عماجلا مم اي فورعملاو ثيدحلا ىف روهشملا هفلؤم ىف م0

 هذه قو .م 108/ه 795 ةنس قوتملا زتعملا نبا هفنص ىذلا بدألا باتك ىلع

 قلطت ةملكلا تناك نورق نم امهالت امو ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ىأ ةنمزألا
 بدأ بتك اهومس ًابتك ىنعملا اذهب نوفلؤي اوذخأو « مهرابخأو برعلا راعشأ ةفرعم ىلع

 داعشألاو رابخألا نم ًاناولأ عمجي وهو هال هه ةنسقوتملا «ظحاجلل نييبتلاو نايبلا ١ لثم

 لماكلا » باتك هلم ةريثك ةيغالبو ةيدقن تاظحالم عم ٠ رداوتلاو بطحلااو

 ةغللا ىلإ هماتها هّلجو دقو ه 786 ةنس قوتملا « دربملل بدألاو ةغللا ىف

 ىلا ةيرعنلا لئاسرلا نم نم ًاروص هيف مدقو ء ظحاحلا عنص وا

 عمجي هانفلأ باتك اذه و : هتمدقم ىف ءاج « روصعلا كلت ىف اهتعانص تقت

 ةغلاب ةظعومو رئاس لثمو فوصرم رعشو روثنم مالك نيب ام بادآلا نم ور

 باتك ىبعملا اذبب بدألا ىف َفّلُأ امه .« ةغيلب ةلاسرو ةفيرش ةبطخ نم رايتخاو
 قوتملا هبر دبع نبال ديرفلا دقعلاو ه 775 ةنس ىفوتملا ةبيتق نبال رابخألا نويع

 . مه م17 ةنبم قوتملا ىرصحلل بادآلا رهزو ه 774 ةنس

 رعنلاو مظنلا ىعانصي صاخلا ىميلعتلا ىملا اذه دنع ةملكلا فقت ملو

 ريغ فراعملا لك لمشتل ًانايحأ تعستا دقف « رداونلاو حلملا نم امهب لصتي امو
 نسحلا ناسل ىلع ءاج دققف ؛ قاقثلاو ىعامجالا هيبناجب نم ناسنإلاب قرت ىبلا ةينيدلا

 ةثالثو ع ؟)ةيناجرهش ةثالثف « ةرشع بادآلا و : ه 775 ةنس قوتملا لهس نبا

 برضف ةيناجرهشلا امأف «نييلع.تبرأ ةدحاوو « ةيبرع ةثالثو « 2"١ةيناورشونأ

 « ةيسورفلاو ةسدنلاو بطلاف ةيناورشونألا امأو « جلاوصلا بعلو جنزطشلا بعلو دوعلا

 تاعطقف نييلع تبرأ ىتلا ةدحاولا امأو « سانا مايأو بسنلاو رعشلاف ةيبرعلا امأو

 عساولا ىعملا اذهبو . 7 سلاجلا ىف مهيب سانلا هاتلتي امو رمسلاو ثيدحلا

 بتاج ىلإ مهلئاسر ىف اهب لد دن رجم نإ عبارلا نرقلا ىف افصلا ناوخإ دنع اهدجن
 ' .م هالو-ه»“١ ةنس نم سرفلا كلم ناو رشونأ وأ ةجراهشلا ىلإ ةبسن : ةيناجربشلا ( )١

 عبط ) ىرصحلل بادآلا رهز رظنا ( ) نسرفلا فا ارشأ مهو جي راهشلا

 . ١4٠ صا١ جا( رصم قرسك ىلإ 1 : ةيناو رشونألا 2("
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 باسحلاو ءايميكلاو رحسلا مولع ىلع رابخألاو خيراتلاو نايبلاو ةغللا مولع

 ةنس قوتملا نودلخ نبا ىلإ لصن الو . (١١تاراجتلاو تالماعملاو  86١8ىبح ه

 ناولأ عيمج لمشت ىهف « ةينيد ريغو ةينيد فراعملا عيمج ىلع قلطت اهدجن

 راعشأ ظفح وه بدألا» : لاق مث نمو « ةغللاو ةغالبلا مولع ةصاخو ةفرعملا

 . 27( فرطب ملع لك نم ذخألاو مهرابخأو برعلا
 ىلا ناسلا ىلع هيلع لدت امف  لدت ةملكلا دجن ةرجهلل ثلاثلا نرقلا ذنمو

 لثم ةريثك بتك ىنعملا اذهب تقلانا سانلا نم ةصاخ ةقبط دنع ىعارت نأ ىغبني

 تلاوتو . ه 0٠" ةنس ىلاوح قوتملا مجاشكل ميدنلا بدأو ةبيتق نبال بتاكلا بدأ

 ماعطلا بدأو ثيدحلا بدأ ىف ىرخأو ريزولا بدأو ىضاقلا بدأ ىف ةفلتخم بتك

 هيلع لدت تناك ام رثكأ نأ ىلع . كلذ ريغ ىلإ رفسلا بدأو ةرشاعملا بدأو

 . رابخألا فئارطو راعشألا تاعطقم

 لباقي ماع ىنعم : نيينعم ىلع لدت ىضاملا نرقلا طساوأ ذنم ةملكلا تذخأو

 ى بتكي ام لك ىلع نويسنرفلا اهقلطي ىلا ةيسنرفلا 1166ءدغدعع ةملك ىبعم

 ًابدأ مأ ةفسلف مأ ًاملع ناكأ ءاوس «هبولسأ نكي امهمو هعوضوم نكي امهم ةغللا
 بدألا وه صاخ ىبعمو . ًايدأ ىمسي روعشلاو لمعلا هجتني ام لكف « ًاصلاخ

 ًاضيأ هب داري لب « ىناعملا نم ىتعم نع ريبعتلا درج ىلإ هب داري ال ىذلا صلاحلا

 ى فورعم وه ام وحن ىلع عماسلاو ئراقلا فطاوع ىف رثؤي ثيحب اليمج نوكي نأ
 تايحرسملاو صصقلاو لاثمألاو ةباطحلا لثم ةيبدألا رثنلا نونفو رعشلا ىعانص

 . تاماقملاو

 ةعبطملا ةعبط ) نودلخ نبا ةمدقم (؟) ىضايرلا مسقلا نم ةعباسلا ةلاسرلا عجاب )١(
 . ٠١8+ ص (ةيملا . افصلا ارح ركام 4



 بدألا خيرات

 ىنعملا خرؤملا هيف مزتلي نأ امإ ممألا نم ةمأل بدألا خيرات نأ نآلا حضاو

 امإو ءاّسماع خيرات ةمألا ىف ةيروعشلاو ةيلقعلا ةايحلل خرؤيف « بدأ ةملكل ماعلا
 هتأشنو بدألاب اصاخ ًاخيرات بانتكلاو ءارعشلل خرؤيف « صاخلا ىبعملا مزتلي نأ

 هباتك ى.ناملكورب لوألا ىيملاب انبدأل اوحرأ نم مهأ لعلو 2 همالعأ مهأو هروطتو

 خيراتب سلا هباتك ىف ناديز _ يجرج هلاونم ىلع جسنو« «ىف رعلا بدألا خيرات»

 قى برعلا دنع ةيلقعلاو ةيبدألا ةايحلا خيراتل ناضرعي امهارنو . ةيبرعلا ةغللا بادآ

 باتكلاو ءارعشلا» فنص لك نم ءاملعلاو ةفسالفلل ةمجرتلا عم اهروطتو اهتأشن

 ددصلا اذه ا عون لك نم

 برعلا ءابدأ ًاقيقد ءاصحإ ىصحأ دقف « هباتك ابيوتحي ىلا ةينغلا ةداملا ببسب

 ًاييدق مهلع بتلك امو ةطوطخملاو ةعوبطملا مهراثآ ركذ عم مهتفسالفو مهءاملعو
 لك نع ةذبن عم ؛ هوقذح ىذلا ملعلا وأ نفلا ىف مهتناكمو مهجهانم ًايبم « ًاثيدحو

 . قرو روطت نم هل ثدح ام ىدمو ملعو نف
 جبنلا جبني نأ امإو ء عساولا جبنلا اذه جبني نأ امإ ىبرعلا بدألا خط

 ىف ثيدحلا الصفم باتكلاو ءارعشلا دنع هخيراتب فقيف « هيلإ انرشأ ىذلا ىناثلا

 «ةيسايسو ةينيدو ةيداصتقاو ةيعامجا تارثؤم نم اهيف رثأ امو ةيبدألا مهايصخش
 نمو . رصع لك ىف تعاش ىلا ةيبدألا بهاذملاو تاهاجتالا نايب ىف ًاعسوتمو

 اذهل خرؤي ىك ةلماك ةصرفلا ذخأي صاخلا هانعمب ىنرعلا بدألل خرؤملا نأ ققحمل
 لامحلا هيف ىتعارسي ىذلا عرفلاوهو « ماعلا ىنعملاب بدألا عورف نم قئوملا عرفلا

 رعاشم نم امهيسفن ىف راثي نأ نكمي ام ةراثإو عماسلاو ئراقلا قوذ ىف ريثأتلاو ىنفلا
 ذبنلاب هيف ىتكي ال الصفم ًاخيرات صلاخلا بدألل خرؤي وهف . ةنيابتم فطاوعو
 « باتككلاو ءارعشلا نع ةلمجملا مجارتلاب الو ةيبدألا نونفلاو تاهاجتالا نع ةزجوملا

 ةعساولا لوصفلا كلذ ىف بتكي لب « ماعلا هخيرات ىف ناملكورب عنصي ام وحن ىلع

 . ءابدألا نم هوجتنأ نمو صلاخلا بدألا ةسارد ىف ةثيدحلا مداح ًاقابطم
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 لوقعلا ىلع ىضغاملا نرقلا ىف ةيبيرجتلاو ةيعيبطلا مولعلا ةرطيس راث ١ نم ناكو

 ىلع اهدعاوقو اهجهانم قيبطت بوجوب كانه بدألا ىخرؤم ضعب ىدان نأ ةيبرغلا
 « ةعيبطلا نيناوقك نيناوق بدألل عضي نأ مهنم رفن لواحو « ةيبدألا تاساردلا
 بٌتقعَتو ءابدألا تايصخشب ةيانعلا ىلإ وعدي ( كدنسنمظمسع ) فيب تناس مدقتو
 عم هيف كرتشي امو بيدألا هب درفني ام نيبتن ىتح « اهتارثؤمو ةبونعملاو ةيداملا مهتايح
 ىلع رسأو لئاصف ىف ءابدألا عضن نأ نكمأ نيفرطلا انيبت اذإف ء ءابدألا نم هاوس
 عضي لثملابو . ةفلتخم ةيتابن لئاصفو عاونأ ىف هنوبتري ذإ تابنلا ءاملع عنصي ام وحن
 هتليصفو بيدألا نيب موقي ام ساسأ ىلع لئاصفو تاقبط ىف هباحصأ بدألا وخرؤم
 لك باحصأ هب زاتمب امو ةيملعلا بدألا نيناوق هنم صلختست هباشت وهو « هباشت نم

 ةثالث نيناوق كانه نأ ررقي (؟هنعع ) نيت هالتو . تافصو صئاصخ نم ةليصف
 لوحي نأ دارأ هنأكو « ناكملاو نامزلاو سنحلا ىهو ةمأ لك ىف بدألا اهل عضخم
 هذه نوعضي ةمأ لك ءابدأف ٠ ىعيبطلا خيراتلا نم برض ىلإ بدألا خيرات
 هثادحأ نامز لكلو « هصاوخ سنج لكلف ءًمزلم اًيريج ًاعوضخ ةئالثلا نيناوقلا
 « ةيفارغخلاو ةيميلقإلا هتازيم ناكم لكلو « ةيفاقثلاو ةيسايسلاو ةيداصتقالا هفو رظو
 ظحالو . ةقيقدلا اهعباوطب ءابدألا عبطت ىلا هنيناوق لب « بدألا تارثؤم ىه كلتو
 « مهللاصأو مهبهاومو مهتيدرفو ءابدألا تايصخش لهاجت هنأ هداقنو بدألا وخرؤم

 زيمت الو « نيرخآلا ءابدألل ةقباطم ةروص بيدأ لك ناكل ةحيحح هنيناوق نأ ولو
 هنم لعجت ىلا هتيصخش بيدأ لكلف كلذ.سكع تبثي عقاولاو . هاوس نم بيدأ

 . هتاموقم هل ع هنيعب ًاييدأ

 دنع ثلاث جهنم دجو بدألا خيرات ةسارد .ىف نيجبملا نيذه بناجيو

 هوشنو روطتلا ف. فورعملا نيوراد بهذمب نتف ىذلا (ظحصعن*«) رييتنورب

 ىلإ تايؤضعلا نم هلقن ىلإ هقيس (رسنبس) ناكوءابئاقترإو ةيوضعلا تائئاكلا
 بدألا ىلع هقبطي نأ وه لواحف ٠ عاّجالاو قالخألا ىلع هقبطو « تايونعملا

 رعشلاو ىندألا دقنلاو حرسملا : ىه « نونف ةثالث قيبطتلا اذهل راتخاو « ةفلتخا هنونفو

 نأ ىلإ بهذو « تارثؤم نم هيف لمع امو هروطتو هومتو هتأشن ىف الك عبتتف « ىئانغلا
 ضعب نم اهضعب دلوتي دقو « روطتلل عضخت ةيحلا تانئاكلا لثم ةيبدألا نونفلا



 لَ

 ىيدلا ظعولا نم رشع عساتلا نرقلا ىف ىسنامورلا ىئانغلا رعشلا دلوت ام وحن ىلع
 « هل لئامم رعش نع روطتي مل رعشلا اذهف ء رشع عباسلا نرقلا ىف اسنرفب عاش ىذلا

 ىوضع نئاك دلوتي وأ روطتي ام وحن ىلع رخآ نف نع دّلوت وأ روطت امنإو « هقبس
 1 . رخآ نئاك نم

 رشع معساتلا نرقلا ىف نوخرؤملا ءالؤه اهنالخ عفدنا ىلا ةداحلا ةجوملا هذه»

 نأ ثبلت مل اهدعاوق هيلع اوقبطيو ةيعيبطلا مولعلاب بدألا خيرات اوقحلي نأ نوديري
 مولعلا هذه نإف « ةيناسنإلا مولعلا ومن ريثأتب نيرشعلا نرقلا اذه لئاوأ قف تأده

 خيرات نأو ةيعيبطلا نيناوقلا نم قمعأ نيناوقل عضخي ناسنإلا ملاع نأ تتبثأ
 لثم ةيناسنإلا تاساردلاب قحلي امنإو ةيعيبطلا مولعلاب قحلي ال نأ ىغبني بدألا
 بدألا وخرؤم ذخأ ام ناعرسو . سفنلاو عامجالا ىملعو ةسايسلاو نوناقلاو خيراتلا
 هتاتوبكمو سنحلا دّقعو ىدرفلا روعشاللا تايرظن بدألا ىلع نوقبطي هداقنو
 ريطاسألا ىف ىلجتت ىلا ةيئادبلا ةيناسنإلا ةايحلا بساورو ىعامخلا روعشاللاو

 . ةيجاتنإلاو ةيعامجاالا تاقالعلاو اهب لصتي امو

 صاخلا هانعمب ىنرعلا بدألل باتكلا اذه ءازجأ ىف خرؤن نأ لواحنس

 دنع فقنف « هراثآو همالعأو بدألا ةسارد ىف ةفلتلا جهانملا هذه نم نيديفم

 ةركف لطبن نأ نود نكلو « بيدألا هيف أشن ىذلا ىناكملاو ىنامزلا طسولاو سنحلا
 كلذكو . هتاسارد ىف فيب تناس امل حسف ىلا ةيتاذلا بهاوملاو ةيبدألا ةيصخشلا

 روطتت ةيبدألا عاونألا نأ ىف كلش نم اف « ىبدألا عونلاروطت ةيرظن لطبف نل

 ةقباس ال ديدج ىندأ عون رهظيف ضعب نم اهضعب دلوتي دقو « رصع ىلإ رصع نم
 « هل رياغم رخآ عون نم أشن دق هاندجو سردلا ىف انقمعت اذإ نكلو « رهاظلا ىف هل

 انيأر ىف اهنإف ىسابعلا رصعلا ىف ةماقملا نف سردي "نم كلذ ظحالي ام وحن ىلع
 هئارظنو ةبؤ ر دنع ىومألا رصعلا ىف هباحصأ هب ىغتبا امو ةزوجرألا نف نم تدلوت

 هذه نارتقاف . ةصيوعلا اهبيكارتو ةبيرغلا ةيب رعلا ةغللا ظافلأ ىلاوملاو ةثشانلا مملعت نم

 نيب امو ىريرح او نامزلا عيدب .دنع ةماقملا ىف ةياغلا سفن ىلإ انتفلي ةزوجرألاب ةياغلا
 نييسفنلا تاساردب كلذ ءانثأ قف ءىضتسن نأ دبالو . طباورو تالص نم نينفلا

 فقن نأ دبال كلذ بناجيو . مهراث آو ءابدألا ىلع ءاوضأ نم قلت امو نييعاجالاو
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 دبالو « ةفلتخم ةيلامج مق نم ىوتست امو ةيظفللا مهتاليكشتو ءايدألا بيلاسأ دنع
 . هعيمج ىلرعلا ىلدألا ثارتلا ىف قحاللاو قباسلا نيب ةنراقملا نم

 م

 هروصعو ىنرعلا بدألا خيرات تاميسقت

 ةسخ ىلع خيراتلا اذه ىف مهتيدح اوعزو ىبرعلا بدألل اوخرأ نم رثكأ

 رصعلاو (؟) مالسإلا لبق ام وأ ةيلهاخلا رصع )١( ىه « ةيساسأ روصع

 /ه77١ةنس ةيومألا ةلودلا طوقس ىلإ ملسوهيلع هللا لص لوسرلا روهظ نم ىمالسإلا
 . ةيمالسإلا حوتفلا تمتو ةيبرعلا ةلودلا هيف تنوكت ىذلا رصعلا وهو م ٠

 نيدشارلا ءافلحلا رصع ةيابن ىلإ وهف « نيمسق رصعلا اذه مسقي نم نيخرؤملا نمو
 رصعلا ىمسي ةيومألا ةلودلا رخآ ىلإ هيلي امو « مالسإلا ردص رصع ىمسي

 رمتسيو ىبابعلا رصعلا وأ نييسابعلا رصع وه ثلاثلا رصعلاو (” ) . ىومألا
 نيخرؤملا ضعب مسقيو .م ١7598 / ه 585 ةنس راتتلا دي ى دادغب طوقس ىلإ

 ىسابعلا رصعلاو ءماع ةثام وحن دتميو لوألا ىبابعلا رصعلا : نيمسق رصعلا اذه
 ىلع اهيف ىبي «ماسقأ ةثالث همسقي نم نيخرؤملا نمو . رصعلا ةيقبب لقتسيو ىناثلا
 / ه8 © ةنس دنع هب فقيف ىناثلا ىسابعلا رصعلا امأ « مسالا سفنب لوألا مسقلا

 ةفالحللا تحبصأ ىتلاو دادغب ىلع هيوب ونب اهيف ىلوتسا ىبلا ةنسلا ىهو م 6
 راتتلا ءاليتسا ىلإ ثلاثلا ىسابعلا رصعلا دتمبو « طقف ةيمسا اهخيرات ذنم ةيسابعلا

 فقيف « نيمسق ثلاثلا ىمابعلا رصعلا اذه نيخروملا ضعب مسقي دقو . دادغب ىلع
 مسقلا لقتسيو م 5١٠ه /ه 441/ ةنس دادغب ةقجالسلا لوخد دنع لوألا مسقلاب

 دادغب ىلع راتتلا ءاليتسابو (4 ) . رصعلا ةيقبب عبارلا ىسابعلا رصعلا وأ ىناثلا
 م11/98/ه ١17١ ةنس_رصمب ةيسنرفلا ةلمحلا لوزن ىلإ رمتسيو عبارلا رصعلا أدبي
 . ةرضاحلا انمايأ ىلإ دتمب ىذلا ثيدحلا رصعلا مث (5 )

 ىمابعلا رصعلا وهو ثلاثلا:رصعلا امأ ٠ نيلوألا نيرصعلا ىلع انباتك ىف ىبنسو
 ىسابع رصع : هنم نيمسق ىلع قبنس اننأ كلذو « ليدعتلا ضعب هيلع لخدنسف

 ءاليتساب ىهتني ناث ىبمابع رصعو ء مه 787 ةنس قئاولا ةفالخ ءاهتناب ىهنني لوأ



 6١ه

 ىطسولا روصعلا ةيام ىلإ خيراتلا اذه نمو . ه 5 ةنس دادغب ىلع نييبموبلا

 دقف « تارامإلاو لودلا رصع وهو ثيدحلا رصعلا ىلإ هدمت ًاعبار ًارصع ئدتبن

 تارامإك ةريثك لودو تافالخو تارامإ ترهظو ةيسابعلا ةلودلا لاصوأ تككفت

 نييبويألا مث نييمطافلاو بلح ىف ىنادمحلا ةلودلا فيسو اهءارو امو ناريإ ىف سرفلا
 نمو نيدحوملاو نيطبارملاو فئاوطلا كولم مث نييومألاو رصم ىف نيينامعلاو كيلامملاو
 خرؤيو عبارلا رصعلا اذه ىف ىبرعلا بدلا ثحبي نأ ئرحو . سلدنألا ىف موفلخ

 ةريزحلاو ماشلاو رصمل ءزجو قارعلاو ناريإل ءزج كانه نوكيف « ةدح ىلع ملقإ لكى
 « ىرخأ ءازجأ دلوتتو ثحبلا ومني دقو « برغملا دالبو سلدنألل ءزجو ةيبرعلا
 هرودب هانمسقو ثيدحلا رصعلا وهو سماحلا رصعلل انخرأ كلذ نم انيهننا اذإ ىتح

 . ةيبررعلا دالبلا ىلع ءازجأ

 ةقباطمو ةقد رثكأ ىنرعلا بدألا روصعل ديدحلا مسقتلا اذه نأ ىف كشأ الو

 ىرجملا عبارلا نرقلا ذنم دعت مل دادغب نإف هيف ترثأ ىبلا ةفلتخما فورظللو هروطتل

 ندم برغلاو قرشلا ىف اهسفان دقل لب « ةيبدألا تاكرحلا ىف ىلوألا ةناكملا لتجت

 . ًاحضاو ًاقوفت رثنلاو رعشلاب ضوهنلا ىف اهيلع تقوفت ةري





 لوألا لصفلا

 مدقلا اهخيزازو ةيبرغلا ةريزخلا

 ا"! ةيبرعلا ةريزخلا ةفص
 نآل ةريزج اهلهأ اهامس دقو « ايسآل ىلرغلا بونحلا برعلا ةريزج لغشت

 « ةريزج هبش ىهف « اهيقرشو اهيب رغو اهيبونج قف تاهج- ثالث نم اهب رودي ءاملا

 اهنأ ايجولويحلا ءاملع ىريو . ةحاسملا ىف اهيهاضت ةريزج هبش ضرألا ىف سيلو
 رحبلا ضفخنم امهلصف مث « مدقلا ىف قمعتملا نمزلا ىف ةيقيرفإب ةلصتم تناك

 ىديلحلا رصعلا ىف اهنم ًاءزج ىطغي ناك هنأ نوري انك ءاهيبرغ ىف دتمب ىذلا رمحألا

 .ةقيمع ةفاج ةيدوأ اهيلع دهشت لازتالو « راهنأ ضعب اهبىرجت تناكو « ءارضخج ورم

 ىمارتتو .برعلا جيلخو نامت رحب قرشلا قو ىدنهلا طيحملا بونحلا ىف اهيلع ”لطيو
 ًاقرش ةريزحلا دالبو قارعلاو ًابرغ ايروسو نيطسلف دودح ىلع لامشلا ىف ةلغوتم

 ةب : وارحصلا ةيبرعلا : ماسقأ ةثالث اهنإ نولوقي نامورلاو نانويلا ويفارغج ناكو

 اوننيعي ملف ةيوارحصلا ةيبرعلا امأ 2 00 أ ةيرخصلا ةيب رعلاو
 ىلا ةيلامشلا ةيدابلا ىلع اهنوقلطي اوناك مهن أ مهمالك نم مهفي نكلو اهدودح

 اهيلامش ىف عقت تناكو . ةريحلاو قارعلا 0 ىلإ نرش دتمتو ًابرغ ماشلا دالب بقاصت
 اوناكف ةيرخصلا ةيبرعلا امأو . ةروبشملا ءابزلا ةرسأ اهتسكح ىلا رمدت ةكلم
 زاجحلا ىلاهش ى اهب ةلصتملا ةيلبحلا تاعفترملاو ءانيس ةريزج هبش ىلع اهوقلطي
 « ارطب هملس ةنيدم اوذختاو مهتكلمم طبنلا اهبف ماقأ ىلا ىهو « تيملا رحبلا ىنونجو

 و نرد عيرات تاق اسم اه *ةئزتلا > ةريزحلا كغم ىلاارطا (8)
 ١6 ص ١ ج (ةيبرعلا ةمجرتلا ) ىح بيليفل برعلا خيرات باتك و ةيب رعلا ةيفارغحلا بتك

 ةزمح داؤفل «برعلا ةري زج بلق» ب اتكو اهدعبامو صال ماس عبط ) ىلع داوحل مالسإلا لبق
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 داليملل لوألا نرقلا لئاوأ عبارلا ثراحلا دهع ىف ةكلمملا هذه تدتماو « مهل ةرضاح

 ةديعسلا ةيبرعلا امأ . م ٠١5 ةنس اهيلع اولوتسا نامورلا نأ ريغ « قشمد ىلإ
 لوألا نيمسقلا ءارو ام لك ىرخأ ةرابعب وأ « اهيبونجو ةريزحلا طسو لمشت تناكف
 ءالولاب نيدي ناك ثلاثلا مسقلا اذهنأ ىلع هوجولا ضعب نم كلذ لد امبرو. ىناثلاو

 . أبسو نيعم لثم ةيبونحلا لودلل

 زاجحلاو ةماب : ىه « ماسقأ ةسخ ىلإ ةريزحلا برعلا ويفارغج مسقيو
 مزْلدقلا رحب ىلع ةلطملا ةقيضلا ةيلحاسلا ةقطنملا ىه ةماهتو « نملا»و ضورعلاو دجنو
 0 ا نعإلا ةماهت مساي بونحلا ىف ىمستو . رمحألا رحبلا وأ

 5 مضرأ ضافخنال رغلا اهنومسي ءامدقلا برعلا ناكو « اليم نيسخ ةنكمألا

 ةديدحلا لثم روغتلاو فارملا ضعب اهب تماق دقو «ةرارحلا ةديدش ةيلمر ضرأ ىهو

 مساب فرعي ريغص رغث امهيلامش ىف عقيو . زاجحلا ىف عبنيو ةدج لثمو نملا ىف
 قو . حلاص نئادم 3 نآلا ةفورعملا رتجحلا ةنيدم رغث ناك هنأ نظيو « هجولا
 سولاج سويل] هيف ىمرأ ىذلا عضوملا ىه تناك امبرو ءاروحلا ةيرق هجولا ىونج
 نملا دالب حتفي نأ اهب دارأ ىلا ةوزغلا ىهو م. ق 74 ةنس هشويجحب ىنامورلا دئاقلا

 . عيردلا لشفلاب تءابو

 اهنيب ةلصاف بونحلا ىلإ لامشلا نم ةارّسلا لابجس ةلسلس ةماهت قرش ىف دتمتو
 ةيدوألا ملقإلا اذه ىف رثكتو «فورعملا زاجحلا ملقإ ةفلؤمو دجن ةبضه نيبو
 تدجو اذإو . نيكاربلا ممق اهولعت ةيلمر ضارأ ىهو تارحلاو « ةيناكربلا قطانملاو

 ةنيدملا لثم ةريبكلا ىرقلا مايقو بصحملاب تنذآ نويعو رابآ ىضارألا هذه ىف

 ًايدق ىمست تناكو العلا نيبو اهنيب عي وهو اهيلامش ىف ىرمقلا ىداوو برئي وأ
 ةيلهاحللا ىف ةميظع قوس اهب ماقت تناكو حرق ىداولا اذه ندم نمو . ناداد

 0 اذه ىرق ضعبب دوهبلا لزنو . دومت نم هموقو حلاص نئادم وأ رتجحلا ”ةنيدمو

 . بونحلا ف بوثيو لامشلا ىف ءامّيت ىلإ اودتماو « كدّفو ربكيخ لثم
 ا 2 ةنئيهجو ىلّيو ةراذلع لئابق مالسإلا لبق تاهحلا هذه ىف لزني

 شوقن ىلعىرقلا ىداو ىف نوبقنملا ريعو .ءانيس ةريزج هبش ىلإ اهرئاشع دتمت تناكو
 اهمساو ةكم زاجحلا ندم مهأو .ةينايْحّللاو ةيدوعلاك ةيلامش ىرخأو ةيبونج ةيبرع
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 ةدعصملا لفاوقلامامزب كلسمت مالسإلا لبق تناكو 04دعمءدطد) اب ركم سوميلطب دنع

 كئنيح مهمانصأت يب ةبعكلا اهب ناكو «ىدنملا طيحملا ىلإ ةردحنملا»و ضيبألا رحبلا ىلإ

 دعب ىلعو . هيلإ نوجاتحي ام نوعاتبيو اهقاوسأ ىف نورجّتتيو اهيلإ نوجحي برعلا ناكف
 رهظ ىلع تميقأ دقو « فئاطلا عت ةكم نم قرشلا بونحلا ىلإ اليم نيعبسو ةسخ

 نم كانه رهدزت نأ ةيتابنلاةكلمملمتحاتأ ةريثك راب آو ةيدوأ اهب فحتو «ناورغ لبج
 . ةيدوم شوقن ىلع اهيف رثع دقو « ميدق

 ىلإ برغلا نم ردحنت ىلا ةحيسفلا دجن ةبضه ى ًاقرش زاجحلا طسبنيو

 برعلا ىمسيو . نيرحبلاو ةماعلا دالب ىهو ضورتعلا ضرأب لصتت ىتح قرشلا

 قارعلا ىلي امم ضفخنملا اهؤ زج امأ « ةيلاعلا ماب زاجحلا ىلي امم عفترملا اهءزج

 :'ىبط ىلبج ىلإ اهتيلامشو موشولا مساب ةماعلا ىلإ اهيقرش نومسي امي «ةلفاسلا هنومسيف

 نم برض وهو اضّغلا تبني تر مهدنع وهو هيما ين اب ىملسو أجأ

 ىهو دوفتلا ءارعص دجن ىلامشو .اضغلا لهأ نومسيف دجن لهأ ْبَسْسُني هيلإو «لثألا
 ليم ٠١" وحن ًاقرش دتمتو ءامت ةحاو نم ئدتبت ذإ « ةعساو ةحاسم لغشت

 قارعلا نم تيردقا اذإو . ةحيسف عارم اهللختت « ءارمحلا لامرلا نم نابثكب رخزتو

 ءانهدلا مماب ةيمستم نيرحبلاو دجن نيب لصفتف «بونحلا وحن امل ًاعارذ تدم

 . تطاحأ اذإ ىتح مالا ةيلهاحلا ىف ةبضوممت ىليبق نانع ىهو جلاع ةلور وأ

نان وجب غلبت اهنأ ٍنظي ةلحاق ةعساوءارعص وهو ىلاحلا علب رلا ق تحطبنا ةماعلاب
 

 رُحسشلاو ةرهمو نام نيبو ةهجنم دجنو' ةماميلا نيب لصفت ىهو« عب رمل يم فلأ

 ةلصاف برغلا ىلإ دتمت ىلا فاقحألا ءارعص اهيف جمدنتو « ةيناث ةهج نم تومرضحو

 قرشلاو لامشلا ىف ًادجن قوطت ىلا ىراحصلا هذهو . زاجحلاو دجن نه نعلا

 ةبيشق ةلح ءاتشلا فراطمألا هوسكت ذإ ىلاهشلا مسقلا اهريخو« ةعستم رافق توذبللاو

 ةيدوألا ةريثك ىهو ماشلا ةيداب لامثلا ىف مسقلا اذه ءاروو . ىعارملاو تاتابنلا نم

 دج نيام الاجل  كفارر « ةوامسلا ةيداب وأ قارعلا ةيدابو تاحاولاو

 تادلبلا مس ترا دقو : امعالاو امو نيرحبلاو ةماعلا ضورعلا لمشتو

 تناكو و رجح لثم « ىرملاب ةرماع مالسإلا روهظ دنع تناكو « دجن نم ةماعلا

 نطوم تناك اهنإ لاقيو « ىشعألا ربق اهبو ةحوفنمو سودس لثمو « اهترضاح
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 دتمتو . ةرخأتم ةيئبس شوقن ىلع اهيف رع دقو . نيتدئابلا سيدجو مّسُط ىليبق
 ىهو « ةيلهاخلا ىف سيقلا دبع ةليبق لزنت تناك اهبو نامت ىلإ ةرصبلا نم نيرحبلا
 رابآلا ملقإلا اذه ىف رثكتو « رطقو نيرحبلار زجو ءاسمحألاو تيوكلا نآلا لمشت
 ىلإ رّملا بلاجك» مهلاثمأ فو رجه ةميدقلا هندم نمو ؛ ءاسحألا ىف ةصاخو هايملاو
 فو . ةيطحلا حامرلا بسنت اهيلإو حلا ًاضيأ ىمست تناكو فيطسقلاو « «رجه

 . ةيلهاخلا ىف ةروهشم قوس اهب ناكو ابدوراحص اهم”دم نمو نامع نيرحبلا ىنونج
 . "ىلآللا جارختساو ةحالملاب ميدق نم ةقطنملا هذه ناكس فركعو

 لمشيف « بونحلا لك ىلع قلطيف نهلا وهو ةريزحللا نم سماحلا مسقلا امأ
 «ةريزحبا نم ةيبرغلا ةيبونحلا ةيوازلا ىلع قلطي دقو« رحّسشلاو ةرئهمو تومرضتح
 قيض لحاس : ةئالث ةيعيبط ماسقأ نم نعلا فلأتتو . نالا روهشملا قالطإلا وهو
 مث ةارسلا لابج ةلسلس دادتما ىه لحاسلل ةيزاوم لابجو نما ةماهم وه بصخ

 راكلاو لوهسلاو ةيدوألا نم ريثك اهبو« ىلاحلا عبرلا لامرو دجن ىلإ ىضفت ةبضه
 اهنأب ميركلا نآرقلا اهفصو دقو ةريزغلا ةيمسوملا حايرلا راطمأ لضفب عورزلاو
 ذنم ةراضحو الود اهيف اوميقي نأ اهناكسل كلذ حاتأو . 6 لاهشو نيم نع ناتج و

 اهمسق ىمسيو . ىداليملا سداسلا نرقلا لئاوأ ىلإ داليملا لبق ىناثلا فلألا رخاوأ
 رهشأ نمو ةيلهاخلا ىف ةليجب ةليبق هلزنت تناكو « ريستع مساب زاجحلل رواجنا ىلامشلا
 تناكو ةشيبو ةلابت اهنايدو رهشأ نمو .نارجسنو ندعوءاعنصو رافسظو ديبز نما ندم

 رحتشلاو  ةرهم ملقإف « برعلا رحب لحاس ىلع تومرضح نميلا قرش دتمتو . ةدسأم هب
 ىذلا نابّلا وهو ردنكلا راجشأ هلابج ىفومنتو «لحاسلا ةيبونحلا ةغللا ىف هانعمو

 . ةيلهاجخلا ىف برعلا دالب ىونج هب رهشا

 ىلا مومسلا حاير دجن ىف رثكتو ؛ ةرارح لا ديدش راح هتلمج ىف ةريزحلا خانمو

 « اصلا اهنومسيو ةيقرشلا حايرلا اهحاير فطلأو انيش هوجولا ىوشتف ٠ ًافيص بهن
 ىلإ لوحتت ذإ قرشلا ىف ةصاخو ةدرابف لامشلا حير امأ . اهركذ نم مهؤارعش رثكأو

 ,اطمأ لطبت ثيح بونحلا ىف الإ ةليلق ةماع راطمألاو . نايحألا نم ريثك ىف عيقص
 حايرلا راطمأ لطب“ ثيح ىبرغلا لامشلا ىف الإو «٠ فيصلا ىف ةيميوملا حايرلا
 دقو ؛ زاجحلا ىلاهثو نملا ىف ةفراج لويس ىلإ رطملا لوحتي ام ًاريثكو . ءاتش ةيبرغلا
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 0 ءاهت نم برقلاب ثدح ًافراج اليس هتقلعم ىف سيقلا ٌورما فصو

 نم) ب اتيَغ اهومس 2 لخادلا ىف راطمألا لقتو . دسأ ىب كلزانم, تناك

 راطمألا تسبتحا م مهاتوم روبقو مها قوشعم ريد لع ءارعشلا اهلزنتساو ( احلا

 ناك ام لوطلو . ءاعرلاو ناعطقلا ىلع ءانفلاو كالملا ”لحو تبدجأو ضرألا تفج

 رضخألا ىلع تت أ ةنس انتياصأ : نارتو ا رمل ارت نب حل

 لحرتف « ًالكلاو بلشعلا بلط ىف ةلحرلا مهدنع ترثك كلذ لجأ نمو . سبايلاو
 نم لاقي ام الإ تاريحب ةريزحلا ىف سيلو . ةديدج عارم ىلإ اهمانغأو اهلبإب ةليبقلا
 . ةيراج راهنأ الو تاباغ كلذك اهب سيلو « ىلاحلا عّبرلا ىف ةحلام ةريحب كانه نأ

 ضعب رثانتتو راعلاو عورزلا رثكت ةماميلاو زاجحلا ىرقو قرشلاو بونحلا فو
 ءروخبلاو بيطلاو نابللا راجشأب ًايدق اهالاو امو نعلا ترهتشا دقو « هكاوفلا
 نودمتعي اونوكي ملو « موركلاب فئاطلا رهشتو « نبلا راجشأب ًاثيدح ترهتشا اك
 مأ ةلخنلاو . ماشلا ندم ىلع اًضيأ نودمتعي اوناك لب رمحلا ىف اهدحو اهيلع

 ىلع راهزألا نم ةفئاط ركذ دجن ءارعش ةنسلأ ىلع ددرتيو .اهلك ةريزحلا فراجشألا

 ىطرألاو لثثألاو اضتفلا اهسأر ىلع راجشألا نم ةفئاطو ىمارخلاو رارسعلا اهسأر
 . ملسلاو لاضلاو لظنحلاو (ملّتطلا )ر'دّسلاو

 مانغا لبإلاو ليخلا لثم هفيلأ نم ًاريثك مهؤارعش روص دقف ناويحلا امأ

 روثو هنثنأو شحولا رامحو فارزلاو لازغلاو ماعنلاو ءابظلاو لاعوألا لثم هيشحوو

 ةحراحلا رويطلا ترادو . رملاو دهفلاو بئذلاو عبضلاو دسألا لثمو هرقبو شحولا

 اوركذي نأ نود الهنم اوفصو املقو ؛بارغلاو رسنلاو رقصلاو ةأدحلا لثم مهننسلأ ىلع

 هب ترهتشاو لْحّتلا نع اوثدحتو « دارحلا ًاريثك اوركذو . مام هبشي وهو اطقلا

 لرولاو برقعلاو نابعثلا مهفحاوز نمو . هايالخو هتويبب ىبعت تناك ىلا ليذه
 . « بضلا بنذ نم دقعأ » : مهاثمأ ىو « بضلاو
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 (١!نويماسلا

 ةبارقلا تلد طسوألا قرشلا ىف بوعشلا نم ةعومجم ىلع نييماسلا ةملك قلطت

 تاغل ىلإ تروطت ةبراقتم تاجهلب ملكتن لصألا ىف تناك اهنأ ىلع اهتناغل نيب
 «ةاروتلا ىف هركذ درو ىذلا حون نب ماس مسا نم ًاذخأ ةيماسلا ماب ًاعيمج تيمس

 تالاص كانه امنإ ةيماسلا ةمألاب ىمست ةمأ كانه سيلف « ةيحالطصا ةيمست ىهو

 هباشتت ذإ « دحاو ىوغل لصأ ىلإ عجرت اهنأ ىلع لدت تاغللا نم ةفئاط نيب ةيوغل
 دقو . دادعألاو رئامضلاو تاملكلا لوصأ نم ريثك ىفو اهنامزأو اهلاعفأ لوصأ ىف

 امأ « ةيبرغو ةيقرش ىلإ ةيلامشلا اومسقو ةيبونجو ةيلامش ىلإ تاغللا ءاملع اهمسق
 ةغل ) ةيتيرجوألا ةغللاف ةيبرغلا امأو (ةيروشألاو ةيلبابلا ) ةيدكألا ةغللاف ةيقرشلا

 اومسقو . ةيمارالا مث (ةيباؤملاو ةيربعلاو ةيقينيفلا ) ةيناعنكلاو (ارمش سأر شوقن
 نعلا دالب ةغل ىهو ةيبونج ةيبرعو ىحصفلا ىهو ةيلامش ةيبرع ىلإ ةيبونحلا
 . ةيشبحلا مث « ميدقلا نمزلا ىف اهالاو امو

 ةيماسلا تاغللا هذه. نيقطانلا فالسأل ىلصألا دهملا نع ءاملعلا لءاستو
 ىف نييماحلا عم اوأشن مهنإ لئاق نف « ددصلا اذه ىف مهتاباجإ تددعتو « ةفلتخما

 نويماسلا رجاه هنمو « لاموصلا ةيحان ىف وأ ةيقيرفإ ىلاهش ىف هلعل « دحاو نطوم

 نمو « ءانيس ةريزج هبش قيرط نع وأ بدنملا باب قيرط نع برعلا دالب ىلإ
 اوأشن مهنإ لئاق نمو « ةينيمرأ ىف وأ ايسآ طساوأ ىف نييرآلا عم اوأشن مهنإ لئاق
 ميدقلا دهملا نكي امهمو . نيروْلا نيب اوف اوأشن مهنإ لئاق نمو « ايروس ىلاهش ىف

 ىلع نوقفتي نيثحابلا نإف خبراتلا لبق ام روصع ىف قمعتي ىذلا مهتأشن لصأل

 اهيف اورقتساو اهب اولزن دقف « ةيبرعلا ةريزحلا وه ةيخيراتلا روصعلا ىف مهطوم نأ

 ةعبطلا ) رقاب هطل ةميدقلا تاراضحلا خيرات لوألا مهنطومو نييماسلا ىف عا 0
 ١ ج و اهسب اه ١١6 ص ١ ج (ةينثلا ىلع داوحل مالسإلا لبق برعلا خيرات مهرسأو
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 فو

 . مهتاغل ىف هباشتلا اذه املالخ اوبستكا ةكرتشم ةايح اوشاعو

 ى ةرجملا ىلإ نمبلاو ماشلاو قارعلا نم املوح ام بصخو ةريزحلا بادج مهعفدو .
 ًانازخ هبشت ةريزحلا تناك امنأكو ةدعابتم تارتف ىف ًاضعب اهضعب ولتي تاجوم

 نازحلا اذه نم تضاف ةجوم لوأو . نيحلا دعب نيحلا ىف هلوح ام ىلع ضيفي ًاريبك
 رخاوأ ىف قارعلا ىلإ ةريزحلا نم تجرخ (نييروشألاو نييلبابلا ) نيبدكألا ةجوم
 تحت ةدم اوشاع دقو نييرموسلا كانه تدجوف ثلاثلا لئاوأو م . ق عبارلا فلألا

 ةراضحلا ىف هيلإ هوقبس ام لكو مهتاداعو مهئيدو مهّتغلب اهيف اورثأت « مهمكح
 مدح ىح م. .ق ثلاثلا فلألا نم ىناثلا فصنلا ىف اليوط ىضمت الو . نارمعلاو

 ىف ) لوألا نوجرس اهكولم ممأ ناك دك أ ةنيدم اهرضاح نوذختي مهل ةكلمم نوميقي
 « ماشلاو ةريزحلااو قارعلا هتلود تعسو ىبح هحوتف دم ىذلا (م.ق ""ه٠ دودح

 « تراها نأ ثبلت ملو . طسوألا قرشلا ف تفرع ةيماس ةلود لوأ كلت تن

 ىناثلا فلألا لئاوأ ىف لباب ةلود تمدقتو « ةلقتسم تاليود اهضاقنأ ىلع تماقف

 كلملا ىلوت ىذلا ىنارومح اهكولم رهشأ نمو « اهباصن ىلإ رومألا تداعأف م . ق

 نيخرؤملا نيب رهتشاو ءآميظع ًاعرشمو اًئيسايس ناكو م.ق رشع نماثلا نرقلا ىف
 نوناقلا ًاقيقد ًاريوصت روصت ىهو « هتعيرش رطس ةثامثالث ىف اهيلع لجس ىلا هتلسمب
 ىف نوناقلا رهدزا دقف « ةيح ةيماس ةيصخشب ةلودلا هذه تنزاتماو . ميدقلا ىلبابلا
 اليوط ىبفمت ال اننأ ىلع . صصقلاو رعشلا نم هيعرفب بدألا رهدزاو اهدهع

 ثبلي الو ؛لباب بارختف  نويشكلا مه  قرشلا نم ةيماس ريغ منأ دفت ىح
 6 .قرشع سداسلا ثرقلا لث ؛اوأ فق اهيلع 0 نأ ىرغصلا ايسآ مأ نم مهو نويشيحلا

 مهعم اورجاه نيذلا مهناوخإ ناك نييثيحلاو نييشكلا نم ىناعت لباب تناك اميبو

 « نوضهني نويروشألا مهو نيرهلا نيب ايف لامشلا وحن اومكيو ةيبرعلا ةريزخلا نم
 عبارلا نرقلا ذنم حضتي مهخيراتو . ةيدكألا ةخيرملا نفل خم مهنأ كلذ ىنعمو

 ةيب رح مهلود تناكو « مل ةرضاح هروصع ضعب ى ىونين اوذختا دقو م.ق رشع
  مهتغلو « رصم اوبراحو لباب ىلع اولوتساو ىرغصلا ايسآو ماشلا او رمعتساو « ةيركسع
 مولع مدهع ىف ترهدزا دقو « اهصئاصخ ضعب ىف ةيلبابلا فلاخت ةيروشألا
 م.ق عباسلا نرملا ىلإ لصن الو .بدألا نونف ترهدزا انآ تايضايرلاو كلفلاو بطلا
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 ىلع اولوتسيو « ناريإ ةبضه نم نويديملا مهيلع مجبيو : مهبورح مهكبت ىح

 ' ةلود وأ ةثيدحلا ةيلبابلا ةلودلا اهب موقتو لباب مهنع لقتستف . ىونين مهرضاح
 رهتشا امك كلفلا ملعل مهناقتإب اورهتشا نيذلا (م.ق هال - 555) نيينادلكلا

 ةدايقب سرفلا مهيلع ىضقي ام ناعرسو . سدقملا تيبل هبيرختب رصنتخب مهكلم
 ةرود نمزلا روديو . ةينايكلاب ةفورعملا مهلودل نوعضخي و م.ق ه8 ةنس شروك
 كلذبو « طسوألا قرشلا ىلع ىلوتسي م . ق عبارلا نرقلا ىف ىنودقملا ردنكسإلا اذإو

 . نييروشأو نييلباب نم نيبدكألا ةجوم ةميدقلا ةيماسلا ةجوملا هذه خيرات ىهني

 « نييناعنكلا ةجوم ىه ةيبرعلا ةريزحلا نم تجرخ ىلا ةيناثلا ةيماسلا ةجوملاو

 رحبلا لحاوسو ماشلا تمميو م .ق ىناثلا فلألا لئاوأ ذنم اهجورخ ىف تأدب دقو
 لبو روصو ادْنيَص لثم ةيراجت اندم كانه تسسأو « ةيقرشلا ضيبألا

 دقو 2« نييقينيفلا مساب ةجوملا هذه نم لحاوسلا لهأ نومسي نانويلا ناكو . توريبو

 طخلا اوعرتخا نيذلا مهو سلدنألاو ىرغصلا ايسآو ةيقيرفإ ف 00 م اوسسأ

 ىف اولغلغت نيذلا نويتيرجوألا ةجوملا هذه نمو . ملاعلا ف رشتنا مهنعو ىدحيألا

 . مكحو رعش اهيفو ةيقذاللا ىلاهش ىف ارمش سأر شوقن مهنع انتلصو دقو ايروس ىلاهش
 ىف ةكلمم هب اوسسأو ندرألا قرش ىف اورقتسا نيذلا نويباؤملا ًاضيأ ةجوملا هذه نمو

 نرقلا ذنم نيطسلف ىف اورقتسا نيذلا نويربعلا اهم كلذكو « م . ق رشاعلا نرقلا
 .م.ق عباسلا نرقلا ىف ةيلامشلا مهتكلمم ىلع نويروشألا ىلوتسا دقو م.ق رشع ثلاثلا

 ىلإ اهناكس ىتلتجأوم.قسداسلا نرقلا ىف ملشروأ مهترضاح لباب كلم رصنتخم مدهو
 ىف اهيلع نوظفاحي اولظ مهنأ الإ « مهتغل ىلع بلغت نأ ةيمارآلا ثبلت الو . لباب
 . مهتاباتك ضعب ىو ةينيدلا مهعلاعت

 ةيبرعلا ةريزحلا نم تجرخ ىلا ةريبكلا ةيماسلا تاجوملا ثلاث مه نويمارالاو

 مهنأ نوتظملاو .م.ق ىناثلا فلألا فصتنم ذنم مهجورخ أدب دقو « داليملا لبق

 ىلإ نولغلغتيو قارعلاو ماشلا ىييداب ىف دوفنلا ءارحص ىلاهش نولقنتي الحر ًاودب اوناك
 لباب نيب ةرامإ مه اونوكي نأ اوعاطتسا دقو . ًاقرش تارفلا ىنونجو ًابرغ ةبقعلا جيلخ
 نرقلا ىف مهارنو . نيينادلكلا مسا ذحخأ اهنمو دلك مساي تفرع « ىبرعلا جيلخلاو

 فوعيو « لامشلا ىف تارفلاو ةلجد نيدفارلا ىضارأ ىلإ نوحزني م.ق رشع ثلاثا



 و

 رشع ىداحلا نينرقلا ىف مهارن نأ ثبلن الو . نيربلا مارآ مساب نوحزانلا ءالؤه

 تاليود هب نونوكيو ماشلا ىلامش ىلع نو ريغيف مهتوق جوأ نوغلبي م.ق رشاعلاو

 تكبتشا ةكلمم اهب اوسسأو قشمد ىلع اولوتسا دقو « سوروط لابجو بلح نيب ةريغص

 دقف ةراجتلا نوئش ىف مهم رود امل ناكو . نييربعلاو نييقينيفلا عم ةليوط بورح ىف

 زاجحلا ىلاهش ىف ىتلت تناكو « ىرغصلا ايسآو ماشلاو قارعلا نيب ”ةلصلا اهلفاوق تناك

 هذه نييمارآلل تلظو . نييزاجحلا نسم نييدوملا لفاوقو نملا لفاوقب

 اهعمجت نكت ملذإ تطقس ام ناعرس اهنإف « مهتاليود طوقس دعب ةيراجتلا ةيمهألا

 دعب ةدحاو اهيلع اوضقف « نييروشألا تامجف مامأ اهرزأ نم "دشت ةيسايس ةدحو

 اوبتكو ةراجتلا ىف مهب مهطالتخا ببسب  مهتيدجأ نييقينيفلا نع اوذخأ دقو .ىرخأ

 ى ًاببس كلذ ناكف « ايسآ ىلرغ كلام ىف اوقرفت مهتاليود تطقس الو . مهتغل اهب

 « مهتيدجأ ىف ةلوهس ناريإو قارعلا مثأ تدجو ذإ « مهمراضحو مهفاقثو مهتغل راشتنا

 ةيمويلا ةغللا تحبصأ دقو « ةيمسرلا اهتاغل ىدحإ اهذختت ةينايكلا ةلودلا لعج امم

 ى ةمهملا بابسألا نم ناك امبرو « نييقينيفلا» نييربعلاو نييلبابلا» نييروشألل

 مورلاو سرفلا نيب برحلا موقتو . اهنيدجبأ ةلوهس ىلإ ةفاضإلاب اهوحن ةلوهس كلذ

 ةثرو اوحبصأ كلذبو « امهيتراضحب نورثأتيف « اهل ًاناديم هدالب نم نوذختيو

 ةيروشألاو ةيلبابلاو ةينامورلاو ةيسرافلا ةراضحلا : طرا اذه ىف ةميدقلا تاراضحلا

 تبتكا# حيسملا ويراوح اهمدختسي ناكذإ ةيمارآلاب ليجانألا تبتنك دقو .ةيقينيفلاو
 ةغللا اهمهأ « ةدع تاجمل انو « ةيقرشلا سئانكلل ةينيدلا تافلؤملا مظعم اهب

 ( اهل ةيبدأ ةغل ةيحيسملا اهتذختا دقو « نيرهلا نيب امف ةرشتنم تناك ىلا ةينايرسلا

 اهّرلا سرادم ىف ةينانويلا بناجي ةيعيبطلا مولعلاو بطلا اهب سردي ناك ىلا ةغللا ىهو

 ةجهل ًاضيأ اهناجهل نمو . امهريغو ةيسرافلا روباسي د ْثج ةسردمو نيرهلا نيب اهف

 ىلإ طسوألا قرشلا ىف ةيح ةغل ةفلتخما اهناجهلب تلظ دقو . نيرهنلا نيب اهف ةئباصلا
 تلظ نإو « ميركلا نآرقلا "ةغل اهتاجحل ىلعو اهيلع تضقف مالسإلا ءاج نأ

 . تائيبلا ضعب ىف ةفورعم

 ةجوم نم اهع عرفت امو نيييونحلا برعلا ةجوم ىه ةريخألا ةيماسلا ةجوملاو

 طيحملا لخاسو بونحلا ىلإ ةهجتم م.ق ىناثلا فلألا رخاوأ ىف تأدب دقو 4 ةيشيح



 ف

 لحاوسلا ىلإ ترجاه نملا ةماهم ىف تلزن نمم تاعامج نأ رهظيو . ىدنهلا
 تبشن « ةكلمم كانه تنوكو ةشبحلا ةبضه ى تلغلغتو ةراجتلا دصقب « ةيقيرفإل
 ىف مهلود ىلع اهئاضقب تبننا بورحلا نم ةلسلس نييبونحلا برعلا نيبو اهميب
 . ىداليملا عبارلا نرقلا ذنم ةيحيسملا اهماكح قنتعا دقو . م 018 ةنس

 و١

 '":نويبونحلا برعلا
 تاوارعص امهنيب لصفت « نيريبك نيمسق برعلا دالب ةيعيبطلا فورظلا مسقت

 ناك نويبونحلا رضحت اًهيبف . ىرخألا نع فلتخت امهنم لك ةايح لعجت « ةعساو
 الحر ًاودب ةلمحبا ىف اوناك ذإ « ةيودب ةشيعم نوشيعي دجنو زاجحلا ىف نويلامشلا
 ةعساو قورف كلذ نع تأشنو .ًالكلاو بسشتعلا عضاومو ثيغلا طقاسم ءارو نولقتني
 برست ام الإ ةيودب ةايح بلاغلا ىف نويحي نويلامشلا لظ اهيبف نيضقانتملا نيمسقلا نيب

 ةراضحب نويبونحللا ضب ماشلاو قارعلا ىف ةرواجا ةيبنجألا تاراضحلا نم مهيلإ
 اوعاطتسا دقو . مات ًاراثدنا رثدنت مل ةمئاق اهجاربأو اهعالقو اهلك ايهو اهنوصح لازت ال
 مهيدل ناك هنأ ىلع لدي ام ءراطمألا لصف ىف ءاملا سبحل برأم *دسس اوديشتي نأ
 « جيراهصلاو دودسلا اوماقأ دقف « هايملا عيزوتو ةعارزلا نوئش ريبدتل مكحم ماظن
 راطمألا هايم لضفب ةعساو راجشأو تاتابن ةايح اهيف رهدزتل ةأيهم مهضرأ تناكو
 تاقالع رصمو ماشلاو قارعلا دالب نيبو مهئيب تأشنو . ةيعانصلا ىرلا قرطو ةيمتؤملا
 فلألا ذنم الاهشو ًاقرش ةيب رعلا ءارحصلا بوجت مهلفاوق تناك دقف ةعساو ةيراجت
 نابللا نم اهضورثعو نملا هيوافأو ةيقيرفإ قيقرو دنهلا لباوت لمحت م . ق ىناثلا
 ٠ . اهيف رجتن ىتلا دالبلا ضورعب ةلّمحم دوعتو روخبلاو بيطلاو

 تاراشإ زواجتي ال وهف « اليلق نييبونحلا برعلا ءالؤه نع فورعملا ناكو
 برعلا خيرات رظناو ( ملعتلاو ةيبرتلا ةرانو 22 ىلع داوحل مالسإلا لبق برعلا خيرات باتك رشن) ىلع نينسح داؤف ةمجرت نيقرشتسملا 2 مهمساب برعلا ةيمست لصأ ىف رظنا )١(

 .؟1١ - "ارك ءاالالا نم ةفئاطل ممدقلا ىبرعلا خيراتلا باتك س 8/8 « 508/١ ىلع داوحل مالسإلا لبق نييبونحلا برعلا خيرات ىف عمجارو ١
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 | فو ةيروشألاو ةيلبابلاو ةيرصملا راثآلا ضعب قو ميدقلا دهعلا ىف مهنع تدرو
 مهنع برعلا هبتك ام مث « نيينامورلاو نيينانويلا نم نييفارغحلاو نيخرؤملا تاباتك
 نرقلا طساوأ ىلإ حضاو ريغ مهخيرات لظو . ريطاسألا هب طلتختو « مالسإلا دعب
 لكاايهلاو جاربألا ىلع ةروثنملا مهشوقن ةءارق ىف برغلا ءاملع دج دقف « ىضاملا

 .ميدق ىاس طخ وهو «دنّسملا طخلا ىمسي طخ ةبوتكم ىهو « راجحألاو تبصُتلاو

 نم ةبيرق ةيماس ةغل ىهف « اهتاجحلو هب تبتك ىلا ةغللا ءاملعلا ءالؤهه فرع دقو

 . ةيئبسلاو ةينيعملا امه ناتيساسأ ناتجحل اهيف تقثبنا « ةيلامشلا ةيب رعلاو ةيشبحلا

 اهانايدب ةيبونحلا ةيب رعلا ةراضحلا اوفرعي نأ نوثحابلا عاطتسا شوقنلا هذه نمو
 كلامم سمح كانه تناك هنأ مهئيب رقتساو « اهكولمو اهلودو ةيموكحلا اهتمظنأو اههآو
 اهبونج ىف أيس ةكلمم مث ىنعلا فودلا ىف نيعم اهّضاح تناكو نيعم ةكلمم ىه

 ةكلمملاو« عتمت اهتمصاعو أبسل ىلرغلا بونحلا ىف نابّستق ةكلميو « برأم اهتمصاعو
 . نيينيعملل ناك هنأ رهظي و .ةوُئبَش اهترضاحو تومرضح ةكلمم مث «نابتق ىل ونجةيناسوألا

 . نيبمرضحلاو نيينابتقلا ىلع اورطيس دقو م.قرشع ىناثلا نرقلا ذنم ةيوق ةلود .

 لب . بسحف بونحلا ىفال ةيراجتلا لفاوقلا قيرط ىلع اورطيس قدأ ةرابعب وأ

 زاجحلا ىلاهش ىف ةينيعم شوقن تدجو دقف .٠ لاهشلا ىلإ قيرطلا لوط ىلع ًاضيأ
 مهنأ ىلع لدي امه . حلاص نئادم وأ رجحلا ىفو ةيلاحلا الُعلا ةقطنم ىف نادادب
 هنا نظلا بلغاو . ابيمحت ىك ةيراجتلا مهلفاوقل زكارم تاهجلا هذه ىف اواشنا

 مهيلع تبلغ نمزلا رورم عمو . مهرئاشع ضعب اهب تلزن تايماح اهب مهل ناك
 ىلإ ةيبونحلا ةراضحلا لمح نم لوأ كلذب اوناكف .نييلامشلا برعلا عباوط

 . لامثشلا ىف مهئاوخإ

 اوديو نينيعملا ىلع نويئبسلا بلغي ىتح .م.ق عباسلا نرقلا ىلإ لصن الو
 ق نيينيعملا زكارم ىلع هنودمب امك « هلك ىوذجلا داحتالا ىلع كلذ دعب مهماطلس

 « مهل ةرضاح برأم اوذختاو « ةيراجتلا لفاوقلا ةمزأ مهيديأ ىلإ تلوحت دقو « لاهشلا

 . مالسلا هيلع نايلس عم سيقلب اهتكلم ةصق كلذكو « ةروهشم هبارخو اهدَس ةصقو
 رحبلا ىف ايرحب الرطسأ ىناثلا سوميلطب أشنأ نأ م.ق 57١ ةنس ىلاوح ثدحو

 ف ًابارطضا كلذ ثدحأف ةيقرشلا ةيقيرفإو دنهلا ضورُّع رصم ىلإ لمحبي رمحألا
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 ىلعو مييلع اوبلغو رافتظ باعصأ نادر كولم مهعزانو ؛ةيداصتقالا نييثبسلا نوئش
 نادير ىذو أبس كولم مساب نوبقلتي اوناكو .م.ق ١١6 ةنس ذنم ةيبونحلا لودلا
 « ةيبونحلا ةيبرعلا لودلا رخآ مهلودو . نويريمحلا مهو ؛ تانعلاو تومرضحو
 زهجي رصم ىلع نامورلا ىلاو سولاج سويلإ دجن ىبح م .ق ١4 ةنس ىلإ لصن الو
 ةراجت حيتافم نم مهيديأب ام ىلع ءاليتسالاو نييريمحلا دالب حتفل ةريبك ةلمح
 ةحالملا ىلإ اوهجتا نامورلا نأ ريغ . ًاعيرذ الشف هتلمح تلشفو «٠ هيوافألاو لباوتلا
 « مهلفس نيوكل ةدعاق اهوذختاو ندع ءانيم ىلع اولوتسا مهن لاقي و ءرمحألا رحبلا ىف
 «ةينارمعلا مهنوئش اولمهأف «ةيداصتقالا ملاوحأ تءاسو نييريمحلا ةراجت كلذب اولشف
 مهوبراح نيذلا ةشبحلا كولم وه ناث مصخ ملل رهظو « دالبلا ىف بدي بارخلا لحخأو
 « ًاماع نيرشع وحن اهب اولظو ىداليملا عبارلا نرقلا فصتنم ىف مهدالب ىلع اواوتساو
 ةيلامشلا لئابقلا نإف « اهتوق قباس ىلإ دعت مل اهكلو « ةيريمحلا ةلودلا اهدعب تداع
 مهشوقن ىفو . لامثلا ىلإ رجابي اهرئاشع نم ريثك ذخأ اك اهيلع ريغت تذخأ
 « اهيف اورقتساو ىداليملا عبارلا نرقلا ذنم مهرايدب اولزن بارعألا نأ ىلع لدي ام
 نم نأ:امك ةيلصألا دالبلا ةغل ىلع تاهحللا ضعب ىف بلغتت مهنغل تذحأ دقو
 راصتنال دعأ امم « نييلامشلا ةغل هيلع تبلغ لامشلا ىلإ بونحلا برع نم رجاه
 . ىلهاحلا رصعلا رخاوأ ىف ةيبونحلا ةيبرعلا ىلع ةيلامثلا ةيبرعلا

 نامورلا ةرطابأ دهطضا ذنم ةيبرعلا ةريزحللا ىف ةيدوهيلا تلغلغت ءانثألا هذه ىفو
 « بونحلا ىلإ ةيخيسم ةينيد تاثعب تعفدناو « داليملل لوألا نرقلا ىف دوبملا
 بيسلا ناك امبرو « ديدحلا نيدلا اذه سماحلا نرقلا ىف نارجن ةنيدم تقنتعاو

 لغلغت ريمح كولم عزفأو . ةطنزيبو سراف نيب ةديدشلا ةسفانملا تاثعبلا هذه ىف

 اوناك مهنإف ًاضيأو اهوضهانف « نييطنزيبلا ىلإ اهلوحت نم ًافوخ « مهرايد ىف ةينارصنلا
 كانه بشنو . مهدالب اهقيرط نع اولخدي نأ نييحيسملا ةشبحلا كولم نم نوفاخي
 نييريمحلا كولملا رخآ ساون اذ ىرن نأ ثبلن الو « ةينارصنلاو ةيدوهيلا نيب داح عارص
 ىثشاجنلا ىلإ ةطنزيب تزعوأف « نارجن ىف نييحيسملا ىلع ءاضقلا لواحيو ةيدوهيلا قنتعي
 اذه لظو . هدالب ىلإ اهمضو اهيلع ىلوتساو 070 ةنس اهازغف « نميلا وزغي نأ
 دجنتسا ًاريخأو « ةفينع تاروث نعلا اهيف تراث ءآماع نيسخ وحن ىشبحلا لالتحالا
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 قنتعا ذإ م 578 ةنس ىح اهب اولظو شابحألا اودرف « ةطنزيب ءادعأ سرفلاب اهلهأ

 . نييبونحلا برعلل ميدقلا خيراتلا ىهني كلذبو . مالسإلا مهلماع ناذاب

 ىف ًاعساو ًارود اوبعل بونحلا برع نأ ىلع لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو
 نم مهثأت مل ةيفاص ةيبرع مهتراضح تناكو « ةميدقلا ةيبرعلا ةراضحلا خيرات
 « مهريتاسدو مهتمظنأو مهنيناوق مل ناكذإ « لخادلا ف تروطتو تمن لب « جراخلا

 نوفي اوناكو .دودسلا دييشتو لكايمملاو روصقلا ةرامع ىف ةخسار ”مادق مل ناكو
 مهنأ ”نّظْسي ذإ نييلامثلا برعلا ىف ةينثولا مهتنايد ترثأو ,موجنلاو ةيكلفلا تارايسلا
 ىلع موقت تناكو « بكاوكلا ةدابع  نييمارآلا نع اوذخأ اك مهنع اوذخأ
 سمشلا هيلتو « ربكألا مههلإ ناكو «"دو نيينيعملا دنع همساو رمقلا وه ثولاث ساسأ

 . سونيف وأ ةرهزلاىأىّرعلا وأ رّثع دلو امهنمو « تاللا ىهو هجوز اهوربنعا ىتلا
 ريطلا ضعب'وأ موجنلا ضعبل زمرت ىرخأ ةطآ مهدنع ناك ثولاثلا اذه بناجيو

 اهيلع موقيو لكايحلا نونبيو نيبارقلا ال نومدقي اوناكو « ةعيبطلا رهاظم ضعب وأ '
 مالسإلا نأ الإ « ريثك ىبيد بدأ مل ناك هنأ رهظيو . ريبك ذوفن ووذ ةنهك

 | مهلفاوق عم اولمح دقو . لامثلا ىف ىّثولا بدألا ىلع ىضق امك هيلع ىضق

 اولظو . ةديعب ًاراث آ مهيف اورثأف « نييلامشلا برعلا ىلإ مهتراضحو مهيد مهارجهو
 ء بسلا ثيح نم لقألا ىلع « مه ًانيابم ًارصنع نولكشي مالسإلا روهظ ئح
 نييناندعلا مساب لامشلا برع ىعاد اهيب«نيينعلا وأ نييناطحقلا نعد اوناكف
 مثآلا راوج رثكألا ىف تراتخا ةرجاهملا مهلئابق نأ ظحاليو . نييرازنلا وأ

 مهو . قارعلا ىف م تلزنو ماشلا ىف امهيلإ نمو ةعاضقو ناسغ تلزنف « ةرضحتملا

 ى جرزحلاو سوألاك رارقتسالاو رضحتلا ىلإ اليم رهظأو ةريزحلا لخاد ىف لزن نم
 هذه هيف تشالت ودبلا ىف هجامدنا مهم مث نم نأ ىلع . لاهشلا ىف ةدنكو ةنيدملا

 مالسإلا ىف ةيناطحقلا لئابقلا بقعتي نمو . ىملسو أجأ ىلبج ىف "ىبط لثم ةعزنلا
 . نويرازتلا هتقمي ناك اميِب « قلطملا ماظنلا مرتحت تناك اهنأ ىري



 ى

 ''”نويلامشلا برعلا
 مهرئاشع دتو دجنو زاجحلا ىف نونكسي اوناك نيذلا نويناندعلا برعلا مه

 دمتعت ةيودب ةيوارعص ةشيعم نوشيعي اولظ دقو ٠ قارعلاو ماشلا ىيداب ىلإ مهلئابقو
 ى رارقتسالا ةايحلا هذه مل 'ئبت ملو . مانغألاو لبإلا ىعر ىلع نايحألا رثكأ ىف

 اوأشنأ مهنأ رهظيو . زاجحلا ىف تاحاولا ضعب دجوت ثيح الإ « ةمئاد ىنكس

 قارعلا نيب لامشلا ىصقأ ىف (لدنحلا ةمو د ) فوحلاب ملل ةكلمم ةنمزألا ضعب ىف

 ,اهيلع راصتنالاب نورخفي مهكولم ىرن ذإ نييروشألا ذوفنل تعضخ دقو « ماشلاو
 نوميقي اوناك ثيح زاجيحملا ىلاهش ىف نييدوملا ىلع راصتنالاب نورخفي مهارن امك
 وأ ةيناثلا لباب ةلود كولم رخآ دينوبان ذختا دقو . ( حلاص نئادم) رجحلاو العلا ىف

 ناك هنأ ىلع لدي امم م.ق 04ه ةنمم ىلإ ه٠8 ةنس نم هل ةرضاح ءاميت ةثيدحلا

 . ةيهاز ةراضح اهب
 ةدحو ىف داليملا لبق اوعمجتي مل نييلامشلا برعلا نأ ىلع لدت لئالدلا لكو

 قرفتلاو تتشتلا ىلإ مهعفدت مهدالب ةعيبط تناك دقف « مهلمش عمجت ةيسايس

 فلؤيو مهتملك عمجي مالسإلا ىدهك ىدبب كلذ ءانثأ ىف اودتبي ملو «ماسقنالاو
 دقو . ميدقلا خيراتلا فى ًاحضاو ًارود بعلت « ةدحاو ةلود مهنم لعجبيو 2 مهيب

 اهيف تماق هنأ ىلع لدت حلاص نئادم ىلاهش ةعقاولا ءاهت ىف ةيمارآ شوقن تفشك

 ةيحاف ىف ةرمعتسم نيينيعملل ناكو . م.ق سماحلا نرقلا ىف ةيراجت ةيمارآ ةرمعتسم

 نيعم ىمست تناكو « ةريثك ةينيعم شوقن اهيف تفشُك « زاجحلا ىلاهش « العلا »
 مهلكايهو مهئادابع اهيلإ اولقن دقو« بونحلا برع نم اهناكس ناكو « نارصْنم
 تناكف ء«ارطبو علس ىف طبنلا ةلود تأشن ىبح «ةراجتلا ىف نيطشان اولاز امو «ةسدقملا

 لهسم ىف مهلود تلاد اذإ ىتح « رصمو ماشلا ىلإ نييبونحلا ةراجت لقنت ىلا ىه
 . (ةيلاحلا العلا ) ناداد ىف نولزني اوناك نيذذلا نوينايمجّنلا اهلمح ىداليملا ىناثلا نرقلا

 ءاهدعبأمو هر//#" 6 اهدعب أمو ؟الا//98 < مان باتك نييلامثلا برعلا خيرات ىف رظنا )١(

 0 . اهدعي ايو :؟م/# 9٠٠/١ ىلع داوحل مالسإلا لبق برعلا خيرات
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 ىلع لدي امم دنسملا ىيعملا طحلاب مهشوقن اوبتك « نويلامش برع نوينايحللاو

 نيذلا «نويدوعلا بتك دقو «مهنم موقب نوطلتخي اوناك مهلعلو «مهيف نييبونحلا رثأ

 « ىبونحلا طخللا اذهب «مهلثم ًابرع اوناكو زاجحلا ىلاش ىف اًضيأ مه نوميقي اوناك
 ةقيثو ةقالع دكؤي امه « قشمد ىلونج ناروحب افصلا ىف برعلا لزانم ىلإ رشتنا ىذلا

 ةيراجنلا لفاوقلا قيرط ىلع نورطيسي اوناك نيح بونحلا برعو ءازجألا هذه نيب
 ى ةيبرع ةرامإ هيف تماق ىذلا نرقلا وهو م.ق ثلاثلا نرقلا ىلإ نماثلا نرقلا نم

 نييبونحلا نع نوذخأي ةرامإلا هذه لهأ ناك دقف « طبنلا ةرامإ ىه ةريزخلا ىلاهش
 « مل ةرضاح «ارطب » اوذختاو « رصمو ماشلا ىلإ هرودب اهنولمحيو مهتراجت

 « علس » وهو ةاروتلا ىف و ءاج ىذلا اهمسال ةمجرت هلعلو نانويلا دنعاهمسا درو اذكه

 مهترضاح ىرصُب تناك اميب بوذحلا قم هبرضاح ( حلاص نئ ئادم ) رتجحلا تناكو

 ىلع ةراغإلا ىلإ تقبس دق تناك طبنلا ءالؤه نم لئابق نأ رهظيو . لاهشلا ىف

 ىف ةيمارألا مهباتك تمدختساو مهتراضحب ترضحتف « الامش نييمارآلا دالب

 ءالؤه دنع ىتلن كلذبو . ةيمويلا اهتيداحأ ىف ةيبرعلا ملكتت تلظ اميب « اهشوقن

 نيينايحللا دنع انيقتلا ام وحن ىلع ىئارآلا طحللاب تبتك ةيبرع شوقنب طبنلا

 طحللا نأ ريغ « دنسملا ىنيعمللا طحللاب تبتك ةيبرع شوقنب نييدوعلاو

 ىذلا ىبرعلا طحنا ىلإ تبننا ىتح هشوقن تروطت دقف رصتنا ىذلا وه ىمارآلا
 1 مالسإلا هعاشأ

 ةيداب نم اوحزن لب « زاجحلا ىلاهش ىلإ دجن نم اوحزني مل طابنألا نأ نونظملاو
 ارطب ىف مهراثآ اهيلع لدت لازت ال ةيقار ةراضحب اوضهني نأ اوعاطتساو « ماشلا
 .م.ق ثلاثلا نرقلا نم « نورق ةعبرأ وحن مهتلود تلظ دقو . ةريبكلا مهترضاح

 نيبو مهنيب مث ةسلاطبلا نيبو مهيب ةقالعلا تناكو ء ىداليملا ىناثلا نرقلا لئاوأ ىلإ

 دهع ىلع ةيدوييلا ةنتفلا تناكىح ملالقتسال اضرعتي ملو مهافلاحذإ « ةنسح نامورلا

 ةينامورلا مهلود ىلإ مهدالب اومضو مثالقتسا ىلع نامورلا ىضتف «٠ سوطيط
 . داليملل ٠١5 ةنس

 ءانثأ ىف ماشلا ةيداب ىلاش رمدت ةكلمم ىف روهظلا ىلإ نويلامثلا برعلا داعو
 ناك ناكسلا نأ ريغ « مل اهيف ةدايسلا تناكو « نييداليملا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا
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 امور نيب ةديدشلا ةسفانملا لالخ ةدماص رمدت تفقوو . نييمارالا نم مهرتكأ

 اهتمزتلا دايح ةطحلن سرفلاو «٠ زكارملا مهأ نم تحبصأو « اهتعنمو اهتوق ىف تداز
 هب فرتعاو اهلك ايروس ىلع ةنيذأ اهكلم ىلوتسا نأ اهنأش ولع نم غلبو . ةيراجتلا

 ايبونز دهع ىف مههدوهع ارثكنف اوداع مهنأ الإ « قرشملا ىلع ًاروطاربمإ نامورلا
 ) كلذ دعب اه قت لع ومدن او رمدو ع 9001 هش ابدع اوضقو اهويراح ذإ ( ءابزلا

 مالسإلا دعب ام ىلإ برعلا ةركاذ ىف ةنيذأ اهيبأو ةكلملا هذه ةريس تلظو . ةمئاق «

 حيحصلا ىخيراتلا اهساسأ نع تدعبو ةروطسألا اهتباش نإو .

 '١( ةيبرعلا ةباتكلا ةأشنو شوقنلا

 ىراكذت شقن نم اهيلاهثو اهبلقو ةيبرعلا ةريزحلا ىفونج ىفرجح ولخي داكي.ال
 ءامسأ هيف نو ركذي « لفاولا لاجرو ةاعرلا نم نيفرتحم ريغ وأ نوفرتحم باتك هشقن

 « نيبارق نم اهيلإ نومدقي ام نوركذي دقو « مهيمحت نأ اهيلإ نيعرضتم مهتهلآ
 نم تيملا هي ماق امو مهرئاتع ءامسأو مهءامسأ نيلجسم مهروبق لع اهنوبتكي دقو

 . مهعئارشو مهيناوق ضعب اهنوعدوي دقو لامعأ
 تايماسلا ءاملعل تحاتأ ىبلا شوقنلا هذه نم ةيماس ةمأ رايد ولخت الو

 ةفرعمو اهصئاصخو ةيماسلا تاغللا ةسارد مايقو ةهج- نم مألا هذه خيرات فاشتكا

 ىلع ًاقيقد ًافوقو اوفقو كلذبو . ةيناث ةهج نم اهتاوخأ نم اهريغب اهنراقمو اهروطت
 قر نم مهب لصتا ام لكو مهتانايدومهتافاقثو :و اهلهأ تاراضحو تاغللا هذه قث

 . نامزألاو روصعلا رم ىلع روطتو

 اهدعي أمو 85 ص ال جء اهدعي امو 458 ص ىبرعلا طخلا لصأ باتك انه رظنا )١(

 ةمجرت ) ريشاليل ىبرعلا بدآلا خيرات باتكو ىبحب ليلحل مالسإلا لبق ام ىلإ هروطت خيراتو
 ٠١ ص ١ ج (قشمد عبط - ىاليكلا يهاربإ ءثلاثلا دلجملابادآلا ةيلك ةلجم ىف ثحب )فان
 . اهدمب امو لبق برعلا خيرات باتكو (لوألا ددعلا
 * جد ٠١ ص ١ ج ىلع داوجل مالسإلا
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 برع فوع اًهيب « ىنيفسإلا وأ ىرامسملا مهطخب قارعلا ىف نويدكألا فرع دقو
 ةميدقتلا ةيلامشلا ةيب رعلا تاجهللا طوطخو ىشبحلا طحلا أشن هنمو «دنسملا مهطخمب بونحلا

 تناك «ةيلاهش ةيب رع ةليبق انمدق انك نوينايحللاو .ةيوفصلاو ةيدوكلاو ةينايحللا ىهو

 دقو « لأ نم الدب فيرعتلل ةادأ ها ناو مارب ليلا ةقلهنم ى نكست

 نم مهو م.ق ىلوألا نورقلا ىلإ مهعجررا نم نيثحابلا نف « مهحيرات ىف فلّشخا
 اوفعض ذإ سماحللا نرقلا ىلإ مهب رخأتي نم مهنم لب « داليملا دعب ام ىلإ مهب رخأتي

 ىلإ كلذب ريشي هلعلو « م 52 اياقب نم ىنادمحلا مه دعو ٠ .ليذه ةليبق ىف اوشالتو

 مهحيرات دوعيف نويدوعلا امأ . ءالولاب م نونيدي اوناك مه :أ رهظيو نيينملاب مهلص

 .ى انب رم اك مهزانم تناكو داليملا دعب ام ىلإ اوشاع دقو «نورق ةدعب داليملالبق ام ىلإ
 ضعب مهب تراثف ؛ةميظع ةثراكب اوبيصأ مهنأ رهظيو ءاطوحو (حلاص نادرا

 مهراد ى اوحبصأف ةفلجارلا مهن ”لخأف » ميركلا نآرقلا فو« نيكاربلا ضعب , وأ لزالزلا

 لثم مهو . ىبيعملا دنسملا 3 اهوبتك شوقنلا نم ًاريثك اوفّلخ دقو . (نيمئاج

 . لأ نم الدب فيرعتلل ةادأ «اه» نومدختسي اوناك نييوفصلاو نيينايحللا
 ضرأ لولتو زوردلا لبج نيب ةعقاولا ةرحلا ىف اهيلع رف ةيوفصلا تاباتكلا امأو
 حالطضا ىه امنإ « ةنيعم ةليبق وأ ًانيعم ًابعش ىبعت ال نييوفصلا ةملكو . افصلا

 نم فرع دقو . تاهل كلت ىف اهيلع رثع ىتلا تاباتكلا كلت ىلع ةلالدلل ثيدح

 ( ةينايحللاو ةيدوعلاك ةميدق ةيب رع ةجحل اهنأو ىبيعملا طخلاب تبتك اهنأ اهتسارد
 اوناك اهوبتك نم نأ رهظيو « داليملل ىلوألا نورقلا ىلإ عجري اهشوقن نم ريثكو
 « عرازمو ىرق ملو « نوحالفلا مهسو ةاعرلا ودبلا مهف «٠ رضحتلاو ىدبتلا نيب

 . تاراجت مل ناك امبرو

 تبتك اهنأ مغرب انمدق امك ةيبرع ةينايحللاو ةيدوملاو ةيوفصلا شوقنلا هذهو
 اهب لزن ىلا ةيبرعلا صئاصخ نم ةبيرق ةيوغللا اهصئاصخف « ىنونحلا ىيعملا طحلاب
 « ةيوغللا تافصلا ضعب ىو فيرعتلا ةادأ ىف اهنع تفلتخا نإو « ميركلا نآرقلا

 توتحا دقو « ةيلامشلا ةيبرعلا ةغللا راوطأ نم ًاروط روصت لاح لك ىلع اهنأ الإ
 . مانصألاو ةحلالا ءامسأو لاجرلا ءامسأ نم ريثك ىلع

 5108 2 ىطبنلا طحللاب ىرخأ ًاشوقن دجن شوقنلا هذه بناجيو



 قات

 ماشلا ىف ناروحب ىرصّنبو ةيبونحلا مهتضاح رئجحلا ىو اهلوح امو مهكلم ةرضاح '
 دقو « زوردلا لبجو ندرألا قرش ىف تاهملا هذبب لصتي امو ةيلامشلا مهتمصاع

 مهتوق نم غلبو « طسوتملا رحبلا ضوحو نييبونحلا برعلا نيب ةلصلا اوناك مهنأ انب رم
 ىلع اولمعف « مهنوشخي اوناك امور لهأ ىح ماشلا مثأ ةيقبو دوهيلا هاشمي ناك نأ

 كلذب هتني ملو . داليملل ٠١5 ةنس انمدق امك كلذ مهل مت ىح مهلود ىلع ءاضقلا

 كلذ دعب اوشالت مهنأرهظيو « ىداليملا ثلاثلا نرقلا ىلإرمتست مهشوقتف « مهخيرات

 نييمارآلاب اوطلتخا مهنأ الإء"ةيب رعلا ةيمويلا مهئيداحأ ىف نوملكتي اوناكو . برعلا ىف
 كلذلو « مهشوقن هب اوبتكو مهطخ وأ مهتيدجبأ مهلع اوذخأو ةراجتلا قيرط نع

 ًابرع اوناك مهنأ ققحلا نم نكلو « نييمازآلا نم نيثحابلا ضعب مدعي دق
 . ةيب رعلاب نوبطاختي

 مهقارمأو برعلا خويش ذخأ دئجنو زاجحلا ىف اورشتناو مهتلود تطقس الو

 . ىوفصلاو ىدوملاو ىنايحللا طخلا اورجهو مهشوقن ةباتك ىف مهطخ نوذختي
 نآرقلا هب بتلك ىذلا ىنرعلا طخلا ىلإ ىمازآلا ىطبدلا طخلا اذه روطت ام ناعرسو

 طحلا نأ معزت نيملسملا نيخروملا دنع تاياور كانهو . ةيمالسإلا تافلؤملاو مب ركلا

 قفتت ال تاياورلا هذه نأ ريغ . زاجحلاو ةكم ىلإ اهنم لقت هنأو ةريحلا هؤشنم ىل رعلا
 اودجو دقف « ةيماسلا تاغللا ءاملع اهسردو زاجحلا ىف تفشك ىلا شوقنلا قئاثو و

 لاقتنا مث « ىطبن طخ ىلإ ىمارآلا طخلا لاقتنا روصت ةيزاجح ريغو ةبزاجح ًاشوقن
 ةينارصن تناك مالسإلا ليبق ةريحلا نأ فورعملاو . ىرعلا طخلا ىلإ طخلا اذه

 نييحيسملا لق ىنايرسلا طخللاب بتكت تناك امك « ةينايرسلا ةفاقثلاب رخزت تناكو

 هنم اوقتشاو ىطبنلا طحلاب اوروطت نيذلا مه اونوكي نأ لقعي الو . ءاحنألا هذه ىف

 . زاجحلا ىلاهش ىف نيينثولا طخ ناك هنألو مهرايد ىف عشي مل هنأل « ىبرعلا طحلا

 امن قوكلا طخلا نأ نييمالسإلا نيخرؤملا تاياور ىف مهولا اذه عجرم .نوكي دقو

 روطتو امن هنأو ىلرعلا طخللا تركتبا ىتلا ىه ةئيبلا هذه نأ اونظف «ةفوكلا ىف رهدزاو

 ْ 0 . ةريخلا ىف

 * اهب تناك دقف « اهسفن زاجحلا ىف روطتلاو وعلا اذه هل ثدح امن هنأ قحلاو

 ىلإ هب نوروطتيو « الوأ ىنيعملا طحلا نوذخأي مهلعج « ةرهدزم ةيراجت: ةايح



 مو

 طحللا تمدختساو طبنلا ةكلمم ترهظ امل م . ةيوفصلاو ةيدوعلاو ةينايحللا مهطوطخ
 قيرط لوط ىلعو ةريزخلا لخاد ىف اهطوقس دعب اهلهأ قرفتو « هب تروطتو ىمارالا
 اوذخأو ىنيعملا ملقلا زاجحلا برع رتجهف « ىطبنلا مهملق اورشن ةيراجتلا لفاوقلا
 ن“ ًابورض هب نيروطتم ديدحلا ىنرعلا مهطخخ ىلإ ىطبتلا طخلا نم ذوفتلا نولواحي
 . ىئاهلا هلكش ذخأ ىبح روطتلا

 ءاملع ىلإ تلمح شوقن ةلأسم ىه اهنإو « لاّمحاو ضرف ةلأسم ةلأسملا تسيلو
 شون ىلع او ريع دقف «ةقيقحلا هذه ىلع هيف نعطم ال ىذلا عطاقلا ليلدلا تايماسلا

 ىطبنلا طحلا :روطت تبثت قشمد ىلإ لفاوقلا قيرط لوط ىلعو زاجحلا ىلاش ىف
 هيلع رتتع شقن بيترتلا ىلع شوقنلا هذه مهأو . ىبرعلا طخلا ىلإ ًاعيرس ًاروطت
 وهو م 7٠١ ةنس ىلإ هخيرات عجريو « ناروح ىنرغ لامحلا مأ ةيرق ىف نايل
 روهظب زاتمي هنأ الإ ىطبن هطخو « خونت كلم ةميذحل ًايبرم ناك ىذلا ّىَسنب رهفل
 ١401١ ةنس رلكامو وسود هفشتكا ىذلا ةراغلا شقن هيليو . فورحلا نيب طباور

 « زوردلا لبج قرش ىنامور دبعم لالطأ ىلع ةحئاقلا ةرامّتلا نم ليم دعب ىلع
 ربقل ًادهاش بتلك دقو « ةيوفصلا تاباتكلا ىلع اهيف رع ىتلا نكامألا نم برقلاب

 نم لولسك رهشب خّرأو « ورمع نب سيقلا أرما ىمسي نييمخللا كولملا نم كلم
 م 18 ةنس نم (ربمسيد ) لوألا نوناك رهش قفاوي وهو ىرصب ميوقتب 771 ةنس
 : هصن اذهو

 جتلا رسأ وذ هلك برعلا كلم ورمعرب سيقلا رم سفن ىف
 اجو ىدكع وجحذم برهو مهكولمو ورزنو نيدسألا كامو

 هينب لزنو ودعم كلمو رمش ةنيدم نارجن جبح ف ىجزب

 هغلبم كلم غلبي ملف مورل وسرف نهلكوو بوعشلا
 هدلو وذ دعسلب لولسكي ا/ موي 777 ةنس كله . ىدكع
 ثنؤملا ىلا ةيراشإلا ىت ةملكب لوألا رطسلا ىف هأدب بتاكلا نأ ظحاليو

 « ىذلا ىبعمب وذ مدختسا دقو ء دسج ىبمب انه اهلعلو سفن ىلع ةلخاد اهنأل

 | بصع ىبعع, رسأ ةملك مدختسا انك «“ىبط لثم لئابقلا ضعب نيب ةفورعم ةغل ىهو

 «« جاتلا » ةملك نم فلألا فذح دقو . ةيب رعلا مجاعملا ىف اهيناعم نم وهو ع دّمعو



 نا

 اهمدختسا ىلا رب ىوس ةبيرغ ةملك رطسلا اذه ىف سيلو . ذئنيح اهنوتبثي اونوكي ملو
 وجحذمو ورزن ىلإ اواو فيضي ىناثلا رطسلا ىف هارنو .ةيمارآ ىهو نبا ىبعمب بتاكلا
 ؛ ايدكع اهلعلف ىدكع امأ . واولا مالعألا ىلإ فيضت ىلا طبنلا ةباتكل ًاقفو

 . دسأ ىتليبق نيدسألاب ديريو . ةوقلا : دكعلا مجاعملا فو « فلألا اهنم تفذح

 ىعمو « عافدناب ىأ عفد ىنعمب اجز لعفنم ىجزب ةملك مدختسي ثلاثلارطسلا ىف هارنو
 رمشو «دودح وأ فراشم ىعمًاردصم صنلا ف تلمعتسا اهنأكو فرشأ مجاعملا ىف جبح

 ىلع مهلعج ىبعمب بوعشلا هينب لزن ةملك مدختساو . نبي ريمحلا كولملا نم

 . ريمضلا دعب لعفلا ىلإ ديكوتلا نون ةفاضإب نهلكوو عبارلا رطسلا فو . بوعشلا
 ىأ هدلو وذ دعسلب سماحللارطسلا ىفو . مورلاو سرفلا هلكوو ةرابعلا ىعمو
 . هدلو ىذلا دعسيل

 ميركلا نآرقلا اهب لزن ىبلا ةيبرعلا ةغللا راوطأ نم ًاروط لثمي صنلا نأ حضاوو

 ةادأ لأ هيف تمدختسا دقو « ةيمارالا رب ةملك ادع ام ةيبرع ًاعيمج هتاملكف

 : وحنلا اذه ىلع هانبتك مويلا انتغل ىلإ هبرقنو هبتكن نأ اندرأ اذإو . فيرغتلل
 جاتلا دقع ىذلا اهلك برعلا كلم ورمع نإ سيقلا ئرما (ربق ) سفن همه
 ءاجو ةوقلاب ًاجحذم تتشو مهكولمو ًارازنو دسأ ىتليبق َكلمو
 هينب لوو ادعم كلمو .رمش ةنيدم نارجن فراشم ىف (راصتناب ) عافدناب

 هغلبم كلم غلبي ملف «٠ مورلاو سرفلا هلثكوو « بوعشلا.
 | هدلو ىذلا دعسيل « لولسك نم ا/ موي ؟7* ةنس كله . ةوقلا ىف

 ميركلا نآرقلا اهفرشيس ىلا ةيبرعلا ةغللا نأ ىلع لدي ام صنلا اذه ىف لعلو

 نرقلا لئاوأ ذنم برعلا دالب ىلاهش ىلإ اهناطلس طسبت تذخأ دق تناك اهيف هلوزنب

 الكش فورحلا ذختتو صنلا اذه ىف فورحلا نيب طباورلا دجوتو . ىداليملا عبارلا

 3 . ةرادتسا ركأ

 دودج. ةريحلا كولم ىناث نع انثدحي وهف « ةديعب ةيخيرات ةيمهمأ صنلا اذهو

 رصتناو « جحذم ةليبقتتشو « مهكوامو رازن ةليبقو دسأ ىتليبق كلم هنأ ركذيو ةرذانملا
 برع ىلع لامهشلا برعل ايخيرات ةتباث ةراغإ لوأ هذه لعلو . نارجن عومج ىلع
 بوعشلا ىلع هينب لوو دعم كلم هنأ ًاضيأ صنلا انثدحيو . نارجن مهتنيدمو بونحلا



 في ْ ٠

 ىف هغلبم كلم غلبي ملو « مورلاو سرفلا عم تادهاعملا دقع دقو « ةريبكلا لئابقلاو

 ةلالد كلذ ءاروف « هتلالد لك الو صنلا هب انثدح ام هلك اذه سيلو . ةوقلا

 لوأ - بير الو - كلتو ؛ مهلك برعلا كلم كلملا اذه لوقي ذإ « قمعأ

 مهتلود نامورلا رمد نأ دعب « نييلامشلا برعلل ةيسايس ةدحو داجبإ ىف ةلواحم

 دقو ©« سرفلل تعضخ نأ ثبلت مل ةريحلا ةرامإ نأ ىلع . رمدتو ارطب ىف

 ىق لامشلا وزغت ةيحسملا تاثعبلا تدذخأو نييطنزيبلل ماشلا ى ةنساسغلا عضخ

 تدقف نأ دعب ةصاخو « ةكم لوح نوفتاي ترعلا لج ام كلذ لعلو . هيقرشو هيب رغ

 « مهمانصأ لامشلاو بونحلا نم اهيلإ اولقن دقو . سرفلا مث ةشبحلا اهلتحاو اهلالقتسا نعلا

 .نمجا هب موقت تناك امب موقت تذخأو « ةينثولا مهتدابعو مهتيعك راد تناكف

 . طسوتملا رحبلا ضوحو ىدنهلا طيحملا نيب اهضورعو ةراجتلا لقن نم

 يونج ةعقاولا دبز ىف ىتلنف « ًاماع نينامو ةئام وحن ةراغلا شقن دعب ىضميو

 هيفو م 517 ةنس خّرأ" كانه دباعملا دحأ باب ىلع دجو شقنب بلح قرش

 تاروطت تثدح كش ريغ نمو . لماكتت ةيلهاخلا ةيبرعلا ةباتكلا صئاصخن ىرن

 اهدجن ىبلا ةصلاخلا ةيبرعلا ةغيصلا هذهل تدعأ « ةراغلا شقن نيبو هنيب ةددعتم

 ى هيلع رثع ىذلا اجّللا نارَّحسشقن هتلكاش ىلعو . هّلطخ ىف قدأ ةرابعب وأ هيف

 ْ . م 054 ةنسب خرؤم وهو قشمد ىنونج زوردلا لبحل ىبرغلا لامشلا

 عجري ال هنأو © زاجحلا ”ىلاهش روطتو أشن ىبرعلا طخللا نأ هلك اذه ىنعمو

 كشلا هيلإ قري ال ليلد ةقباسلا قئاثولا كلتف « قارعلا دالب ىلإ هروطتو هتأشن .ىف

 سداسلا نرقلا لئاوأ ى ةيئاهنلا هتغيص ذأ ىبح روطتو ىطبتلا طحلا نم أشن هنأ ف

 طحللا نع اًنمات ًافالتخا فلتخحم وهو . ةصلاخلا ةيبرعلا ةينثلا ةئيبلا كللت ىف ىداليملا

 1 وهو « هنطومصوه زاجحلاف . ةريدتسم لاكشأ ىف مسر ىذلا اياوزلا ىذ قوكلا

 اوق اهكلست تناك ىلا قرطلاو بوردلا لوط ىلع نييلاهشلا برعلا طيح ىف هرشن

 . ةيراجتلا نييكملا



 ىناثلا لصفلا
 لهاا رصعلا

 رصعلا ديدحت
 نم مالسإلا قبس ام لك لمشي ىلهاحلا رصعلا نأ ناهذألا ىلإ ردابتي دق

 ةميدقلا اهروصع ىف ةيبرعلا ةريزجلل ةيخيراتلا راوطألا ىلع لدي وهف « ةنمزأو بقح
 اذه هب نمزلا ىف نوعستي ال ىلهاحلا بدألا ىف نوثحبي نم نكلو . هدعبو داليملا لبق

 لب « ةيوبنلا ةثعبلا نم فصنو نرق ءارو ام ىلإ هب نولغلغتي ال ذإ « عاستالا
 اهلئاوأ ذنم ةيبرعلا ةغلل تلماكت ىتلا ةبقحلا ىهو « ةينمزلا ةبقحلا هذهب نوفتكي
 حوضوب ظحاحلا كلذ ظحالو . ىلهاحلا رعشلا اهنع انءاج ىتلاو ٠ اهصئاصمخ
 هليبس جبن نم لوأ « نسلا ريغص داليملا تيدحف (ىنرعلا ) رعشلا امأ » : لاق ذإ

 رعشلا انرهظتسا اذإف .. ةعيبر نب لهلهمو رجح نبسيقلا ؤرما هيلإ قيرطلا لبسو
 ةياغب انرهظتسا اذإو « ماع ةئامو نيسمخ  مالسإلاب هللا ءاج نأ ىلإ هل اندجو
 ى خيراتلا اذه لبق ام نأل « ةقيقد ةظحالم ىهو .2'' « ماع ىئاف راهظتنمالا

 ىضق ذنم ضومغلا هبوشي نييلامشلا برعلا خيرات سفنو « لوهجم ىبرعلا رعشلا
 ضعبو ةليلق ةيطنزيبو ةيسراف رابخأ ضعب الإ ٠ رمدتو ارطب ىف مهيتلود ىلع نامورلا
 ةنساسغلا تارامإ ىلإ رابخألاو شوقنلا كلت ريشتو « تايماسلا ءاملع اهيلع ربع شوقن
 هذه نع انتامولعم نأ ريغ « دجن ىلاهش ىف ةدنك ةكلميو ةريحلا ىف ةرذانملاو ماشلا ىف
 رصعلا ىف حضتت امتإ ىهو « ةدودحم ىداليمللا سداسلا نرقلا ءارو اهف تارامإلا
 كلت نع رابخألا نم ًاريثك برعلا انيلإ لمح ذإ « هنع ثدحتن ىذلا ىلهاحلا

 نم ًاريثك انيلإ اولمح انك « يكحلا ىلع اهيف نولوتسي اوناك نيذلا اهئارمأو تارامإلا

 1/٠ (ىلحلا مز اجلا توما 3
 مم



 نك

 لئابقلا نع كلذكو « ةسدقملا ةبعكلا تيب ةكم ةصاخو زاجحلا ندم نع رابخألا

 . بورحو مايأ نم اهنيب ناك امو

 ةئام دنع ىأ ةدودحملا هل معلاب فقن هلك اذه لجأ نم

 وهو « ىلوألا ةيلهاخلباب هتيمست نكمي كلذ ءارو امو « مالسإلا لبق ًاماع نيسخخو
 لماكت ىذلاو « ةيلهاخلا ةغللاو ىلهاحلا رعشلا هنع انثرو ىذلا رصعلا اذه نع جرخي

 كلذف . عضوملا اذه ريغ ىف انمدق امك انما الكشت هلكشتو ىبرعلا طحلا ءوشن هيف

 . ىلهاحللا رصعلا وه نييلامشلا برعلا خيرات ىف حضاولا زيمتملا رصعلا
 ةقتشم تسيل رصعلا اذه ىلع تقاطأ ىتلا ةيلهانلبا ةملك نأ فرعن نأ ئغبنيو

 هفسلا ىعمب لهحلا نم ةقتشم ىه امنإ ؛'' هضيقنو ملعلا دض وه ىذلا لهما نم

 لج هلل ةعاطلاو عوضحلا ىلع لدت ىبلا مالسإلا ةملك لباقت ىهف « قزنلا»و بضغلاو

 ثيدحلاو جا ركذلا ىف ةملكلا ترادو . ميرك ىبلخ كولس نم اهيف ىوطي امو زعو

 : ةرقبلا ةروس ىف «بضغلاو شيطلاو ةّيمحلا نم ىنعملا اذهب ىلهاحلا رعشلاو ىوبنلا
 : فارعألا ةروس ىفو ( نيلهامحللا نم نوكأ نأ هللاب ذوعأ لاق ًاوزه انذختتأ اولاق )

 ”دابعو ) : ناقرفلا ةروس ىفو ( نيلهاخللا نع "ضرعأو فرعلاب "رمأو وفعلا دسخ )
 . ( ًامالس اولاق نولهانلا مهبطاخخ اذإو « انوه ضرآلا ىلع نوشمي نيذلا نمحرلا
 : همأي الجر ريع دقو ٌرذىنأل لاق ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ىوبنلا ثيدحلا فو
 : ىلاغتلا موثلك نب ورمع ةقلعم و . « ةيلهاج كليف ؤرما كننإ »

 انيلهاجلا لُهَج قوف ٌلهجنف انيلع دحأ نلهجي ال الأ

 ىلع ةلالدلل ميدق نم تمدخُتتسا ةملكلا نأ ًاعيمدج صوصنلا هذه ف حضاوو
 مالسإلا نم بيرقلا رصعلا ىلع قلطت تذخأ دقو . قمحلاو شيطلاو هفسلا
 قالحنأو ةينثو نم هيف ناك ام لكو ةرشابم هل قباسلا رصعلا ىلع قدأ ةرابعب وأ

 . تاقبوم نم فينحلا نيدلا همرح ام فارتقاو رأثلاب ذخألاو ةيمحلا اهماوق

 )١( ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف ةيلهاج ةدام رظنا .
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 ةدنك  ةرذانملا  ةنساسغلا ) لاهشلا ىف ةيبرعلا تارامإلا (

 ىلع ترهظ ىلا « تارامإلا هذه ةأشن ةقد ىف حضوت قئاثو انيديأ نيب سيل
 لبق وأ لهاحللا رصعلا لبق اهخيراتف « رمدت ىلع نامورلا ءاضق رثإ خيراتلا ةحفص

 مهءافلخو نامورلا نأ رهظيو « ضومغلا هب طيحي ىداليملا سماحلا نرقلا رخاوأ
 مهتاراغو ودبلا نيبو مهيب زجحت ةرامإ ماشلا ىف ةنساسغلا نم اوذختا نييطنزيبلا

 ةريحلا وأ ةرذانملا برع نم مهديؤي ناك نمو سرفلا دض مهمو رح َْق مجدعانمتو

 مهيمحت ًاعرد ةرذانملا ةلود نم سيرفلا كولم نويناساسلا ذختا لثملبو . قارعلا ىف

 نييطنزيبلاو نامورلا دض مهب ورح ءانثأ فمهفوفص ىف فقت ًادونجو ودبلا تاراغ نم
 ءالولاب نيدت تناكو « دجن ىلاهش ىف ةدنك ةرامإ تماق نيفرطلا نيبو . ةنساسغلاو

 .تاتعو نادرو ىذو أبس كولم : نييريمحلا نعلا كولمل ودبي ايف

 بونحلا برع نم مهف؛ 2 ىحب ٍلصأ ىلإ ترغلا فاست ىأر ىف نودوعي ١ *ةنساسغلاو

 . ةعاضقو بلكو ةلماعو ماذج اهمهأ ردك رخل لئابق عم لامغلا ىلإ اوحزن نيذلا

 ميا ةراتف اهنيعب ةرضاح اهل اوذختي لو« ندرألا قرش ىف ى مهرامإ اوماقأ دقو

 نوكي دقو . قشمد نم برقلاب قّدلج- وأ ءالولج نوكت ةراتو « ةيباحلا وأ نالؤدلا

 ا مهماعنأو مهلبإو مهمايخم نولحري ًاودب اولظ مهنأ ىلع لدي ام كلذ ىف

 نومسي برعب اومدطصا ماشلاب مهوزن لوأ مهنإ لاقيو . ءاحنألا كلت ىف ناكم

 مهب رقو « اهيف اولح ىبلا ةقطنملا كلت ةداس اوحبصأو « مهيلع اوبلغت « ةمعاجضلا

 . مهباقلأ نم ةيم ًاباقلأ مهوحنمو نويطنزيبلاو مهتم نامورلا

 كلذلو « ءايقُليّرم ورمع نب ةنفج مهلالس سسؤم نأ برعلا وخرؤم معزيو

 خيرات ىف تارضاحتو اهدعب امو ١١18/4 ىلع داوخب 0 ةولم ىنس خيرات ةنساسفلا ىف رظنا )١(
 ةيروس خي راتو 44/١ ىلعلا دمحأ حلاصل برعلا باتكو )2 قاهفصألا ةزمحل ءايبنألاو ضرألا

 ةفاقثلا راد رشن ) ىح بيليفل نيطسافو نانبلو قيرز نيطنطسق ةمجرت هكدلونل « ناسغ ءارمأ »

 3 45/١ ( تو ريبي مالسإلا لبق برعلا خي راتو 6 ىزوج لدنبو
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 - ةهجولا نم هرابخأ ىلإ نانثمطالا نكمي مهكولم نم كلم لوأو « ةنُفج لآ نومسي

 ثراحلا هنبا هفلخو « داليملل 4917 .ةنس نيطسلف ازغ ىذلا ةلبج وه ةيخيراتلا

 ا دقو « رمش أ نب ثراحلا ًانايحأ ىمسو (ه59-ه؟48)

 « ليلكإلاب هيلع معنأف « قارعلا برعو سرفلا دض ناينتسج روطاربمإلا بورح ىف
 هانعمو كراليف بقل هحنمو ماشلا ف برعلا عيمج ىلع ةقلطملا هتدايسب فرتعاو

 بقل دعب ةيطنزيبلا ةلودلا ىف باقلألا مظعأ وجو « قيرطبلا بقلو « لئابقلا خيش
 عقو « ةنحاط. بورح ىف ةريحلا ريمأ ءامسلا ءام نب رذنملا عم كبتشا دقو . كلملا

 ثراحلا رأثو . ىّرسعلل ةيحض رذنملا همدقف 044 ةنس هتضبق ىف هئانبأ دحأ اهئانثأ ىف

 ةلصاف ةعقوم رذنملاب عقوأ ذإ هه4 ةنس نيرسنق نم برقلاب ةميلتح موي ىف هسفنل
 0 رسب ةميلح موي ام ) ا برعلا لاثمأ ىفو اهيف لتسق

 نم مهاطلس دتما ذإ « ةنساسغلاب ترم مايأ ىهزأ ةلبج نب ثراحلا مايأ دعتو

 « ىداليملا عبارلا نرقلا ذنم ةيحييسملا ىف اواخخد دق اوناكو . رمدت ىلاهش ةفاصرلا ىلإ ارطب

 ىلوأ عنقي نأ عاطتساو « الفاح الابقتسا لبقتساف « ةينيطنطسقلا ثراحلا رازو

 رشنف ةيروسلا ةيتسيفونوم لا ةسينكلا ىلع افقسأ ىعداربلا بوقعي نييعتب كانه رمألا

 (١081-ه59) رشذنملا هنبا هفلخو . ةنساسغلا نيبو ايروس ى هتديقع

 نييطنزيبلا ةديقع عم قفتت نكت مل ىلا ةيتسيفونوملا ةديقعلا دييأت ىف هتريس راسف
 ذنم ةريحلا كلم سوباق عم كبتشاف « ةرذانملا عم هبو رح ىف هتريس راس امك « ةيمسرلا

 ًامساح ًاراصتنا هيلع رصتنا اهيفو غاب أ نّنيَع ةكرعم اهمهأ كراعم ةلسلس ىف ه١٠10 ةنس

 « نييطنزيبلا نيبو هنيب بشن ًافالخ نأ ىلع لئالدلا لدتو . اليوط ءارعشلا هب ىنغت

 تراث انك مهيلع روثي نأ هنم اوفاخ اب رو « ةيتسيفونوملا ةديقعلل هدييأت ىلإ هعجرم لعل

 ىلإو هيلإ امومدقي اوناك ىلا تاناعإلا نم هومرحف « لبق نم نامورلا ىلع ءابزلا
 ةصرف مهل تناح اذإ ىح « هتحلاصم ىلإ اوداع مهنكلو « ”نجخا رهظ هل اوبلقو « هيبأ
 ىل هنأ ريغ «مييلع نامعنلا ةدايقب هقانبأ راثو « ةيلقص ىلإ هوفنو هيلع اوضبق هنم
 . 8814 ةنس ىلاوح ريصملا سفن

 لك ىلع « ءازجأ مهترامإ تأزجت ذإ « ةنساسغلا ةدحو تقزمت خيراتلا اذه ذنمو

 تناك هشورج نأ رهظيو « رغصألا ثراحلا مسا عمليو « ريغص وأ ريبك ريمأ ءزج
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 ةمقلع اخأ ًاسأش اهادحإ ىفرتسأ دقو « ةيماد بورح ىف ةيدجنلا لئابقلا عم كبتشت

 نم هاخنأ كفي نأ ءاجر "''هحدمب هيلإ لحرف « روهشملا ىميَقلا رعاشلا ةدبتع نبا
 : لوقي « رئاسخ نم هئادعأب هلزني ناك امو هكراعم هحيدم ىف ركذي هارنو « هرسأ

 ةباحس مهيلع تباص مهنأك

 اهماجلب ةبْطَص الإ ّجْنَت ملف
 هنأك .ظافج وذ ىكأ الاف

 مهنع ةناوُرْنَحلا تلزأ تنأو
 هودع ىف هُراثآ ىذلا َثتنأو

 يا و -
 » هَ 2.

 نهريطل اهقعاوص

٠ 2 8 

 "بيِجت ةانقلاك .رِوِط الإو
8 #8 68 

 (؛9 بيضخ تابظلا دح نملتبا امب

 سا َ
 "* ُبيِبَد نومشلا قوف هل برضب

 و
 و رى

 (7بودن نهل ىَمْعَنلاو سوبلا نم

 ةيلامشلا ءارحصلاو ًادجن بوجت « ةيوق شويج ورمعو نامعنلا هينبال ناكو

 دسأ ىب عم بورحىف تكبتشا ورمع شويج نأ رهظيو « ةعاطلاب لئابقلا اهل نيدتو
 ىايبذلا ةغبانلا هدصقف « ورمت دي ىف نيتليبقلا ىرسأ نم ريثك عقوو « ةرازف ىنبو
 جدو « نامعنلا هوخأ همركأ اك « همركأف « مهكاكف ىف هيلإ السوتم هحدمب

 حئادم امهيف

 مهقرف َقَّلَح شيجلاب اوزغ ام اذإ

 مهفويس نأ ريغ مهيف بيع الو

 امنإ ةمقلع نأ ةاورلا رثكأ ركذي )١(
 ناويد رظنا ) ةلبج نب ثراحلا هتديصقب دصق

 ©١956 ةنس رئازحلا عيط ىرمتنشلا» حرشب ةمقلع

 دقو .تايلضفملا ىف ةديصقلا عجأر و (؟ه ص

 ةديصقلا نأ ىلإ ًابهاذ ةياورلا هذه هكدل ون ضحد

 ىلع داوج رظنا . رغصألا ثراحلا حيدم ىف

1/5 . 

 قعاوصلا اهئباصأ لوقي «ترطم: تباص (؟)
 . ةاجنلا بلطت تبدف ناريطلا لعردقت مف

 : رمطلاو « ةليوطلا سرفلا : ةبطشلا (5)

 : ؟"اهيف لوقي ىلا ةيئابلا هتديصق اهعورأ لعل « ةريثك

 بئاصعب ىدتهت ريط بئاصَع

 بئاتكلا ارق نم لولف نهب

 ىف ةانقلاب اهببش ٠ بوُثولل ةزفحتملا سرفلا

 . رومضلا

 : ىلا (:)
 غوبصم : بيضخو © فيسلا دح ىهو ةبظ

 . ءامدلاب
 ::ةناوؤاللا»ذت)
 . اهماظع ىتلم

 . حورج : بودن (5)
 عم اقسا قسل لما رشا ران 000(
 5١و ص (ىلحلا

 عمج : ةايظلاو ع عاجشلا

 سأرلا نوؤشو  ربكلا
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 0 ةنساسغلا ءارمأ نم هريغب و هب لزني ناك دقو « تباث نب ناسح حودمت وهو رمكو

 : 2"!اهفيعاضت ىف لوقي ةروهشم ةلوطم هيف هلو

 لِضْفُملا ميركلا ةيرام نبا ربق مهيبأ رّبَق لوح َةَنَفَج دالوأ
 لوألا زارَطلا نم فونألا مُت مهباسحأ ةعيرك هوجولا ضيب 2# 2و #1 8

 جوتفلا قل ىذلا عع لا نب ةلبجمي لزني ناك هب لزني ناك ام وحن ىلعو

 نب رمع دهع ىف رصنتف داعو ملسأ مت مورلا فوفص ىف براحو « ةيمالسإلا
 لفاح بكوم ىف ةنيدملا لخد ملسأ نيح هنإ لاقيو . ةطنزيب ىلإ لخرو « باطحلا
 نيطرق ىضم ايف اتناك ناتلْؤلؤل هنيزت هدادجأ جات هسأر ىلع عضي ناكو هتيشاح نم

 . ةلبج نب ثياحلا مأل

 فورلا نم ًاظوظح نوريصي اوناك مهنأ ىلع لدي ام نيرخأتملا ةنساسغلا رابخأ ىفو
 : لاقف « مهبألا نب ةيج سلاجم نم اسلم تباث نب نامح فو دقق 2 ميعنلاو

 نينغي سمو « طباربلاب ةيمورلاب نينغي تايمور سمح : نايق رشع تيأر دقل »

 ناكو . اهريغو ةكم نم برعلا نم هينغي نم هيلإ دفي ناكو . . . ةريحلا لهأ ءانغ

 رينعلا هل برضو « نيحايرلا فانصأو نيمسايلاوسآلا هتحت شرف بارشلل سلج اذإ
 « ةضفلا فاحص ىف حيحصلا كسملاب أو « بهذلاو ةضفلا فاحص ىف كسملاو
 هباحصأو وه ىتأو جلثلاب نط ًافئاص ناك نإو « ًايتاش ناك نإ ىدنملا دوعلا هل دقوأو
 كنفلا ءارفلا ءاتشلا فو « فيصلا ىف اهب هباحصأو وه لضفتي « ةيفيص ءاسكب
 كلذ ىف هيلع ىتلا هبايث "ىلع علخ الإ طق ابوي هعم تسلج ام هللاوالو . هببشأ امو
 م2" مويلا

 اهب دوعيو ءمخل نم مو 0 قارعلا ىف و (")ةرذانملا ماشلا ىف ةنساسغلا لباقيو

 دقو ٠ خونت لثم كانه تلزن ةيبرع لئابق ضعبو ىه « ى لصأ ىلإ نوباسنلا

 ىح بيليفل (لوطم ) برغلا خيراتو . ١١ ص (نديل ةعبط ) ناسح ناويد )١(
 تارضاحيو ٠١/١ ( ةيبرعلا ةمجرتلا ) . ١4/1١ (ىماس) فاغأ (؟)
 لعلا دمحأ حلاصل برعلا خيرات ىف لبق برعلا خيرات ةرذانلا ىف رظنا (؟)
 . اهدعب امم 5/١ .ء ١١978 - هر/4 ىلع داوجلا مالسإلا
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 نييديلقتلا ممتادعأ نييطنزيبلا» نامورلا ”ةسايس مهعم نويناساسلا سرفلا ىذتحا '

 هذه ىف رهظ ىروطسأ كلم رمهأ شربألا ةيذتج ناك امبرو . ماشلا برع عم

 نب ورمع هتخأ نبا هفلخو « ءابزلا رصاعن ناك هنإ لاقيو « نييمخللا لبق ءاحنألا

 « ةئساسغلا خيرات نم اونو رثكأ مهخيراتو . ةرذانملا نمأر وهو ىمخللا ىدع

 « برعلا مهلع هذخأف « مهخيرات اونود سرفلا كولم نأ ىلإ عجري كلذ ناك امبرو

 . امتريدأو ةريحلا عيب نم مهخي رات جرختسا هنأ معزي ىللكلا نبا نأ ىلع

 ىف ةيرق ىلإ اولوحت مث « الوأ مايحلا ىف نولزني نويقارعلا برعلا ءالؤه ناكو

 رم اهيوري ةبصخ ةقطنم ىف عقت تناك « ةيلاخلا فجنلا نم قرشلا بنحلا

 (ركسعملا وأ محا اهانعمو ةينايرسلا ىف اترح ةملكل في رحت ) ةريحلا ىهو « تارفلا

 مهودعاسيلو ودبلا تاراغ نمهومحيل ةرذانملا نويناساسلا اهيلع بصن ام ناعرسو
 لاقيو . ماشلا برع ةنساسغلا نم مهفالحأو نييطنزيبلاو نامورلا دض مهبورح ىف

 هدعب نم عباتتو ©« ىدع نب ورمع بصن ىذلاوه (؟07/7إ ) روياس نإ

 ةراغلا ىف هشقن ىلع رثدع ىذلا سيقلا ؤرما هنبا ناك امبرو « هتيب نم هؤانلخ

 اذهب نونيدي اوناكف هوفلخ نم امأ . ًاعيمج مورلاو سرفلل ءالولاب نيدي انفلسأ اك

 شيج هل ناكو « حئاسلا وأ روعألا نامعنلا مهضأ نمو ٠ . مهدحو سيملل ءالولا

 _«ريدتسلاو قئنروح ا ىرصق هئانبب رهشاو « رسودلاو ءابهشلا امه نيتبيتك نم نلأتي ىوق

 ل 57٠١( 49 ) لوألا درجدزي وهو هرصاعي ناك ىذلا ىناساسلا كلملا ىرنو

 0 مارب وهو « ديصلاو ةيسورفلا ملعتيلو « هموق ىف أشنيل « هيلإ هئانبأ ربكأ

 شيجن هدبأو « نامعنلا لخدتف شرعلا نع هءاصقإ سرفلا دارأ درجدزي قوت الو

 اهعقوم اهل أيهو . ةريحلاو ةرذانملا نأش نم كلذ ىلعأف « هشرع دادرتسا نم هنكم

 ريغ اهدوسي ةشيعم ةرذانملاشاعف « ةراجتلل اًسسهم ًازكرم تناك نأ لفاوقلا قرط ىف

 مهدنع ناك ام ببسبو اهيف نوكراشي اوناك ىلا ةراجتلا ببسب « فرتلا نم ليلق

 كلذ لعلو « ءاخرلا ىف ةنساسغلا ةرذانملا قبسي كش ريغ نمو . ةيعارز ةايح نم

 رثكأ مهلعج امك « ماشلا ةنساسغ ىلإ سايقلاب ًارارقتسا 1 مهتايح لعج ام

 . ايقرو ةراضح

 دقو )م همه5 هز: ىلاوح ) ءاهسلا ءام نب رذنملا رصع مهروصع. ىهزأو



 هه

 عجري كلذ لعلو « همكح لئاوأ َْق سرفلا كلم ذاق نيبو هنيب تاقالعلا تءاس

 ةرذانملا ىلع اهضرفي نأ لواحو ةلودلل اًنيمسر ًانيد اهذختاو ةيكدزملا قنتعا ذابق نأ ىلإ

 ناعرس رومألا نكلو « ةدنك ريمأ ورمع نب ثراحلا هناكم ىلوو هلزعف ولا ىبأف

 « نييكدزملاو ةيكدزملا هركي ناكو ناورش ونأ ىرسك هفلخو «ذابق ”وتف تروطت ام
 ةلسلس هئانبأو ىدنكلا ثراحلا نيبو هنيب تبشنو « ةريحلا مكح ىلإ رذنملا داعأف

 شبجحلا ءاليتسا مهيلع ءاضقلا بابسأ نم ناك امبرو . ًاعيمج مهيلع تضق بورح

 تلوحت دقف نكي امهمو . 078 ةنس ذنم « كانه نييريمحلا كلم لالحناو نعلا ىلع

 "دم هنأ رهظيو « ءالولاب رذنملل اهمظعم نادف «ةريخلا ىلإ ةريزحللا قرشو دجن لئابق

 هتمصاع ىلإ داع ذنم داقو . رابخألا كلذب انثدحت انك نامي ىلإ هناطلس
 تاك ريثك ف رصنلا هل بتلك نييطنزيبلاو ةنساسغلا دض ةنحاط ًابورح 014 ةنس

 نير تدفع ةدهاعن نم بورهلا هذه ىف هتاراصتنا ىدم ىلع فقن نأ عيطتسنو

 نيب رهشاو . لاومأ نم سرفلل هوّدأ ام اهيف هل اوددأ ه7” ةنس سرفلاو نييطنزيبلا

 ى هيلع علطي نم لوأ ناكف « سؤب مويو معن موي : ناموي هل ناك نأب برعلا
 نمو « هلتقي ىناثلا مويلا ىف هيلع علطي نم لوأو « لبإلا نم ةئام هيطعي لوألا مويلا

 معلقأف « هسفن عجار هنإ نواوقيو « صربألا نب ديبع موئشملا مويلا اذه ى هلتق
 ام .املف « هل نيميدن - لمت وهو - لتّق هنإ ًاضيأ لاقيو « ةئيسلا ةداعلا هذه نع

 نايرغلا امهو « امهيلع نيتعموص ءانبي رمأو مدن هادي تمدق ام فرعو هركس نم

 امبرو « ةروطسألا باب نم هلك اذه نوكي دقو . برعلا راعشأ ىف ناركذي ناذللا

 . .تاحضألا ءام نور ةيقزلا نربلا ناك ولا تاضنألا ون نيت ةايرقلا ناك
 ةميلح موي ىف لتق ىتح ةنساسغلا ىلع برحلا نشي رذنملا لاز امو . اهدنع حئابذلاو
 . . انفلسأ انك

 تاياورلا ضعب ىف همأ ىلإ بسنيو (م554--585 ) دنه نب ورمع هنبا هفلخو
 « هئابأ نيد ىلع اينثو ناكف وه امأ « ةينارصن تناك امبرو « ةريحخلا ىف دنه ريد

 : 2""ءارعشلا دحأ لوقي هيفو « اًددبتسم ةيغاط ناكو
 8 و > هر و

 ريرغ ٍريدسلاب شيع ليق نإو ٠ هلهأو ريدسلا ىوهيينأ بلقلا ىَبَأ

 )١( (ىساسلا ةعبط) فاغأ 5/18١؟١ .
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 روجيو ىدتْعَي دنه نب ورمعو ةيفَح دسأو ىمحلاو قبلا هب

 ىف هرذنب ربو ًاقرح ممت نم لجر ةثام لتقي نأرذن هنأل قرحماب برعلا هبتقلو
 هناطلس نأ رهظيو « هكراعم ضعب ىف 'ىبطو بلغت عم كبتشاو . ةماعلاب ةراوأ موي
 ضرعتي هدادبتسا مكحب ناكو « اهيب رغو اهيلامثو دجن قرش ىف ةريثك لئابق ىلع دتما
 هيلإ بسنيو . ةروهشم سملتملاو ةفرط عم هتصقو « ءاجملاب ءارعشلا نم ريثك هل
 ناك ذإ « ًارهدزم اًيبدأ ًاركرم هدهع ىف ةريحلا تحبصأ دقو « همظني ناك رعش

 سسلتع نب بنيسملاو ةثيمق نب ورم مهنم نوريثك هيلع دفوف « ءارعشلل ءاطعلا لزجي
 هعرصم ىل دنه نبا نإ هنع لاقي ىذلا ىلغتلا موثلك نبورمتو ةزّدح نب ثراحلاو

 . هتيب ىف تنيهأ نيح ليل همأ ةماركل ًارأث هدي ىلع

 كلذبو « امهدم لطت ملو « عبارلا رذنملا مث سوباق و رمع دعب ةريحلا رمأ لوو
 دقو 08٠١ 1١1( ) سوباق ىنأي ىنكملا عبارلا رذنملا نبا ثلاثلا نامعنلا ىلإ لصن
 بيس كلذ لعلو « ىدابعلا ديز نب ىدع ةرمأ ىه ةيحيسم ةرسأ رجح ىف أشن

 نيرحبلا ىلإ دتمي هناطلس ناكو . نيينثولا ةريحلا كولم نم رّصنت نم لوأوهف هرصنت
 نب ورمع ةريس راسو . ةريزحلا بوجت مئاطل وأ ةيراجت لفاوق هل تناكو « نامتو

 للا نجت نو أ لم نورك من ذياب لع دفق  ءارعشا هلو يف ل
 : 20هيف لوقي ىذلا دلاخ نب ردجحو ىدبعلا بنملاو ديبلو ىركشيلا

 الئانو امزح سوباق ىلأ لثمك دجأ ملف نيلعافلا لعفب تعمس

 « امهنيِب ةوفج تثدحو « ةديصق ريغ هيف هلو « ىنايبذلا ةغبانلا حودمم وهو

 هيلإ رذتعي هدئاصقنم ةفيرط ةعومجمب هل لسرأو « ةنساسغلا ىلع ةغبانلا دوفو ببسي
 + نرخ اهانسإ قب « كريغأنبا تّدخ اهدوعأ نع ىفر

 ٍدسألا نم رز ىلع ٌرارق الف ىندعرأ سباق ابأ نأ تبن
 دنع ىرن ام وحن ىلع « هنم نولانيو ًانايحأ ءاجملاب هل نوضرعتي ءارعشلا ناكو

 ىبمج بلا فافتخ نب سيق دبعو 2''سيقلا دبع ىبب نم ىنشلا قاذجللا نب ديزي
 اا راد عبط ) تايلضفملا رظنا (؟) ناويد ىلع قوزرملاو هم/م تاويحلا )١(

 : .الك ءالع ( رشتلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةن عبط ) ةسامحلا
 . ١54٠ ص



 ع7

 . هايز نب ىدع لتق هنإ لاقيو « دايقلا لبس نكي مل نامعنلا نأ رهظيو . (17ىبيقلا“

 ى هاقلأو « نئادملاب هترضاح ىلإ هجردتساو سرفلا كلم ىناثلا ىرسك هب قاضف

 "لوي ملو . ًابرإ هتقزف ةليفلا لجرأ تحت هب ىبر هنإ لاقيو « هلتق مث ٠ نجسلا ةبايغ

 « ىناطلا ةصيبق نب سايإ ةريحلا ىلع اوبصن دقف تيبلا اذه نم ًادحأ هدعب سرفلا

 موي ىف ةميزه رش امهتمزهو سرفلا» سايإ ىلع نامعنلل ةيمح ركب ةليبق تراّثو

 ديلولا نب دلاخ ةريحلا ىلع ىلوتسا ىتح ةبرطضم رومألا تيقبو . راق ىذ
 .©عم <11 ةنس

 مهراعشأو مهرابخأو برعلا صيصاقأ ىف ًاريبك ًازيح اهؤارمأو ةريحلا تلتحاو

 مهتارمأ نع اوصق املاطو ريِدَّسسلاو قنرَوَسلْلا ىرصقو نم رغلا نع اوثدحت املاطف

 نم اوفرع ةرذانملا نأ رهظيو .شربألا ةهيذج لثم نييروطسألاو نييقيقحلا

 مل تناد ذإ ًاناطاس مهنم عسوأ اوناكو « ةنساسغلا فرع امم رثكأ كلملا ديلاقت

 ريثك كلذكو باغتو ركب اهسأر ىلعو قارعلا لئابقو نامعو نيرحبلاو ةماعلا ةعاطلاب

 ءارعشلا رثكأ ام وحن ىلعو . ةدنك ةكامم لالحنا دعب ةصاخو دجن لئابق نم

 مهوزغت ال ىح مهفاطعتسا نم اورثكأ هفالسأو رذنملا نب نامعنلا حيدم ىف

 تاواتإلا نم نودؤيو نوعفدي اوناك امو بئارضلا لقث نم نوكشي دقو ا"! ههشورج

 . 2" قارعلا قاوسأ ريغ ىفو قارعلا قاوسأ ىف
 ناكو « مالسإلا لبق ةريحلا ىف ةرهدزم تناك ةايحلا نأ ىلع لدت لئالدلا لكو

 رهظي و ٠ ىراصنلا نم نويدابعلا مهرواجي ناكو « ةيبرعلا لئابقلانم اهناكس ريك

 . ضعي نم فالحألا مهرواجي ناك اك 2: برعلا ريغو برعلا نم ًاطالخأ اون ناك مهم

 نوفرتحم اوناكو « نييمارالاو نييدكألا اياب ٠ نم قارعلا ناكس : طبنلا نمو برعلا

 هنأ نظيو ظ فرحلاو نهملا ضعب نهمت « ةيسراف ةيلاج كانه تناكو « ةعارزلا

 كلذ لكو « ًاريبك ايراجت ًاقوس انمدق امك ةريخلا تناكو . دوهبلا ضعب كانه ناك

 كالت ىف عت تناك ىلا ةيسافلا ةينيليملا ةفاقثلاب رثأتت نأو « رضحتت نأل ”دعأ

 ا

 ٌآ

 . ءاحنألا

 ١إل - 1١ تيبلآ :* مقر تايلضفملا (( . ”الو/ 4 ناويحلا )١(

 .٠ 107 تيبلا 4١ مقر عم تراقو ) فراعملا راد ةعبط ( تايعمصألا 0

 : همم.
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 اهئارمأ ناك دجن ىلاهش ى ةثلاث ةرامإ تماق ةنساسغلا ةرامإو ةريحلا ةرامإ نيبو

 نوباسنلا عجريو « 2'”ةدنك ةرامإ ىهو « نميلل ءالولاب - رهظي اوف  نونيدي
 اهنم ةريبك ةبعش تلظ دقو « بونحبا برع ىلإ  ةرذانملاو ةنساسغلاب اوعجر انك اهب

 دكؤت شوقن ىلع رثصو . مالسإلا ءاجس نأ ىلإ تومرضحب ةيلصألا اهنطاوم ىف مقت
 . ىداليملا علا نرقلا ىف ةيدنكلا ةرامإلا هذه مايق

 نأ عاطتسا دقو « قارا لكأب بقلملا رجح - سماخلا نرقلا ىف اهكولم ريشأو

 ةرامإ موختو ةماعلا ىلإ هذوفن دمي نأو دجن ىف ةيلامشلا لئابقلا ىلع هتدايس ضرفي
 « روصقملا ورمع هنبا هفلخو . ةعاطلاب هل اتناد بلغتو ًاركب نإ لاقيو « ةرذانملا

 هدهع ىو « ًادودحم ناك هناطلس نأ ىلع لدي ام بقللا اذه ى نوكي دقو

 نيعبرأ نيتليبقلا نيب ترعتسا نأ برها ثبلت لو « هل امهدالو بلغتو ركب تضقن
 . ةروهشملا سوسبلا برح ىهو « ًاماع

 هل تعضخ دقف « اهدجم ةورذ ةدنك تغلب هدهع ىو « ثراحلا هنبا هبقعأو

 ليبحرش هنبا ركب ىلع ماقأو « امهنيب حلصأف بلغتو ركب هيلإ تأحلبو « دجن لئابق
 « ةملس هنبا ناليع سيق ىلعو ًارّجح هنبا دسأ ىلع ماقأ كب ركيدعم هنبا بلغت ىلعو
 جوزو ةرذانملا ىلع ةراغإلا ىلإ همه هجوو « ةطنزيب روطاربمإ نيبو هنيب ةفلاحم دعو
 نأ سرفلا كلم ذابق ثبلي ملو . ةعقوم ريغ ىف رصتناو « ءامسلا ءام نب رذنملا هتخأ
 ذابق نأ ريغ « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك ةريحلا ىلع ًايلاو هنيعو رذنملا علخ

 ثراحلاب عقوأ هنإ لاقيو ع« ةريحلا ىلإ ءامسلا ءام نبا داعف « قوت نأ ثبلي مل

 رذنملا سدو . هتيب نم اًريمأ نيعبرأ نم رثكأ هعم لتمقو اهيف لتق « ءاركن ةميزه

 « بركي دعم ”نجو برحلا نيدايم ىف ةملسو ليبحرش طقسو اوب راحتف « هئانبأ نيب

 نكلو هيبأ كلم درتسي نأ لواح دقو سيقلا ىرماىنأر جم ىلع دسأ ةليبق تضقتناو
 لحر هنإ لاقيو « نالذحللاب تءابو هتالواع تلشفف « داصرملاب هل ناك رذنملا

 دعي ملهنأ ريغ « همصخ رذنملا ةبراحم ىف هب نيعتسي ةطنزيب روطاربمإ ىلإ

 خيراتو 58/ ١ىلعلا دمحأ حلاصل برعلا خيرات هانم فعمر1طعاكتسوم اهئارمأوةدنكف رظنا )١(
 ١١4/١ ىحح بيليفل (لوطم) برعلا مالسإلا لبق برعلا خيراتو ه4 ةنصلد

 . اهدعب امو قى تارضاحمو م؟#07م» - م؟١1هر/# ىلع داوحل
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 ءامسلا ءام نبا ىلع دقحلاب ضيفي هرعشو « هتينمأ نود تام دف « هليحر نم

 ةيرخسلاب دسأ ىب رعاش صربألا نب ديبع رعش ضيفب اميِب « نييريخ ا هباحصأو

 . ديدهلاو ديدشلا ديعولا عم هئابآ كلم دادرتسا نع هزجع نايبو هنم

 ١١'( زاجحلا ندم نم اهريغو ةكم

 ةيدوأ نم داو ىف ةكم موقت ماشلاو نمبلا نيب لفاوقلل دّبعملا قيرطلا فصتنم ىف

 اهنأب ميركلا نآرقلا اهفصو دقو « بناج لك نم ءادرخلا لابحلا هفحت « ةار لا لايج

 لفاوقلا مامزب ةكسمم قلهاجلا رصعلا ىف انل ىءارتت ىهو . ( عدز ىذ ريغ داوب»

 ناك هنإ نايوو ةيلهاحلا ةينثولل ىيد زكرم ربكأ انل ىءارنت امه « ةيراجتلا

 ةليبق اهلزن مث « ةدئابلا ممألا نم اياقبو مهارتجب نم لئابق ةنمزألا رباغ ىف اهلكسي
 اهيلإ تحزن اهلعلو « لامشلا ىلإ ةينعلا لئابقلا نم ريثك رجاه نيح ةينعلا ةعازخ
 ىح سماخا نرقلا فصتنم ىلإ لصنالو . مهلا ىراجتلا زكرملا اذه ىلع رطيستل

 فوعي الو . ةعازخ اهنم جرخيو اهيلع ىلوتسيف شيرق ةليبق هعمو ىصق اهب رهظي
 اوعجارت نيذلا طابنألا برعلا نموأ دجن برع نمىه لهو « شيرق لصأ طبضلاب

 نييحيسملا شابحألا وزغ اهتناكم معد دقو .ههدالبل نامورلاوزغ مامأ بونخلا ةيحان

 ةيبوذحلااو ةيلامشلامهتيطارقتسرأ تعزفو « اهملإ نيينثولا برعلا ةدئفأ تلوحتف « نميلل
 ىلوتسي نأ نملا ىلع ةشبحلا ىلاو ةهربأ لواحو « مهئادعأ نع ديعبلا زكرملا اذه ىلإ

 سيدقت ىق كلذ دازف « عيرذلا لشفلاب هتلمح ا <ا/١ وأ 50/٠ ةنس اهيلع

 - كلم ىأل "نردت ل ذإ «مهتقو مهتزعو ملالقتسال ًازمر اهو“ دعو اهماظعإو اهبرعلا
 : (؟!ةيمأ ن ب برح لوقي كلذ قو « ىبنجأ

 شيرق نم ىادّتلا كيفكتف حالص ىلإ مله رطَم ابأ
 ع

 ةكم ىناتكو ةيمالسإلا فراعملا ةرئادو اهدعب امو لبق برعلا خيرات ندملا هذه ىف ارظنا )١(

 . سنمالل « ةرجطلا لبق فئاطلاو ىلعلا دمحأ حلاصو اهدعب امو 181/4 مالسإلا



 ِشيَع ريخل َتِيِدُه رطم ابأ 2مهيف شيعتو مهطشَو َنمأتف
 شيج بز كروزي نأ نمأَتو اًميدق تّزع ةدلب لزنتو

 دقف « ةراجتلا اهب رهدزت نأ مورلاو سرفلا نيب رمتسملا مداصتلا اهل أيه دقو

 , طبت بونحلاو لاهشلا ةراجت رثكأ تناكو « الفقم ماشلاو قارعلا نيب قيرطلا ناك

 ىلإو تومرضحو نعلا ىف بونحلا ىلإ ةيب رعلا ءارحصلا بوجت اهلفاوق تناكو . اهيف

 فو . رصمو ةزغ ىلإوماشلا ف ىرُصْمب ىلإب هذت ثيحلاهشلا ىلإو ةريحلا ف قرشلا

 فرشأ اهلهأ ناك كاذبو « اهناثوأو اهمانصأو ةبعكلا ةيعار تناك هسفن تقولا
 ةكم لهأ نإ » : هيقفلا نبا لوقي « ةدايسلاب مهل نوفرتعي مهنم ريثك ناكو برعلا

 « ةعصعص نب رماعو فيقثو ةعازخ مل تنادو « طق ةواتإ ةيلهاخلا ىف اودؤي ل

 ٌنعَأ دعب مهو « مرحلا اولخد اذإ لحلا داوزأ اوحرطي نأ ةبطاق برعلا ىلع اوضرفو

 اذإ ميرحلا ىمست ةواتإ مهنم نوذخأي اوناكو('” « ةبطاق مهيلع نورّمأتي ٠ برعلا

 « مهب اوملأ اذإ بناجألا راجتلا نم ةواتإ نوذخأي اوناك اك ("”مدلب ىف اولزن

 : ناليلحلا نايباحصلا كلذ ىلع لدي ؟"!ةراجتلل سرفو نويطنزيب اهنزني ناكو

 . ىسرافلا ناملسو ىورلا بميَدهَص

 تيبو مهراجت تيب ىهف « برعلا ىلع اهتماعزو اهتناكم دكؤي كلذ لكو

 ةيراجتلا مهقاوسأ نوميقي اك « ةينيدلا مهدايعأ نوميقي اهيف « ةسدقملا مهتبعك

 تناك لب «بسحف ةيراجت ًاقاوسأ نكت ملو . زاجنا ىذو ةّنجمو ظاكع قوسك

 نومكحما مهيب موقيو ءارعشلا سفانتيف « رعشلا علس اهيف ضرعت « ًاضيأ ةيبدأ ًاقاوسأ

 ةعساو ةيبدأ ةكرحل تأيه كلذب و . هتعاربب قوفتملل نومكحيف ةغبانلا لاثمأ نم

 برعلا قاوسأ ى اهتراجتب اهلقنتو ةينيدلا اهتناكم مكحب اهنفل اهيف ترطيس « قاطنلا
 . ةعيفرلا بدألا ةغل تحبصأف « اهرايد جراخ

 ىف سنمال معز دقو 5 ةيلهاحللا ىف امنأش مظع ىلع لدي ام هلك اذه ف لعلو

 001 ضتصرخسطنم عمم  رظنا (ع) (ابروأ ةعبط ) ةيقفلا نيال نادلبلا باتك )١(

 18كدطخسسسدل (آمدقمدر1927) 4 .ا68١ صا

 (سيراب ةعبط) ىدوعسملل بهذلا جو رمعجار و رابخأو ١7١ ص ديرد نبال قاقتشالا 0

 1 : 17١ه ص (ايروأ ةعيط ) قرزألل ةكم



 ها

 فقو دقو « ؟''ةيراجتلا ةيقدنبلا ةيروهمجك ةيروهمج تناك اهنأ اهنع هباتك

 رادب عمتجي الم اهب ناك هنأ فورعمو « دقعملا ىراجتلا. اهماظنو اَهلَم دنعاليوط

 ؛ ا نكي ل « رغصم خويش سلجم وهو « ةودنلا

 اهبوطب ةداس مو امودؤي ىب | مهءامدخو مهتارث بسح رهظي ام ىلع نوراتخم اوناكو

  ًاريبك ًافرصم هبشت تناكو . ةينيدلاو ةيراجتلا اهنوكش ىف نورظني اوناكو حاطبلا ىف

 رهشاو . ةفلتخما ةبراضملا فونصو ابرلاو لجؤملاو رضاحلا عيبلاو نيزاوملاو ليياكملا هب

 « ردب ةلفاق رثكأ نيلوألل ناكو « نييموزخملاو نييومألا اتيب امه ءارتلاب ناتيب اهيف

 نع ةفيرط تامولعم ديرد نبال قاقتشالا ىفو « اهسأري نايفس ابأ لعج ام كلذ لعلو

 نيذهب اًصاخ ءارثلا نكي مو . 5 'ةكم بر ىمسي نم مهنم ناكو نيمو زحنا تاورث

 ضعب ههبشو «أطرفم ءارث 5 ايرث ميت نموهو ناع'دجنب هللا دبع ناك دقق نيتيبلا

 : 9(2لاّتف « رصيقب ءارعشلا

 هركسدلا وذ وأ رصيف هناك“ هدوزكلا نحت ةنامدج نبا و

 قوف لب « ةنساسغلا ةنفج لآ قوف شيرق ةداس ىري 00 ريثك ناكو

 حيدمو « لاونلاو ءاطعال ًابلط حيدملاب مهنودصقي اوناكو « ىرسك لآو ىرسك

 : دريت ادا ادا تلقا نأ ا

 برعلا ةباثم تناك ذإ ةيلهاخلا ىف ةيبرع ةنيدم أ ةكم تناك هلك اًذهبو
 : مهو ؛ ةبعكلا لوح نولزني نيذلا حاطبلا شيرق نم فلأتي اهعمتجم ناكو . ًآنمأو

 بام اوناكو ٠ ةرهز و لفونو دسأو مهسو حّمخو ىدعو متو موزحمو ةيمأو مثاح

 كيلاعص ص طالخأ مهعمو مهءارو نولزني نيذلا رهاوظلا شيرق نمو « اهيف ذوفنلا

 اوناك مه أ رهظيو « ةشبحلا نم مركأ ناكو ديبعلاو « ىلاوملاو ءافلحلاو برعلا

 تقتعأ بلطملا دبع تنب ًادنه نأ مهترثك ىلع لدي ام لعلو « ةطرفم ةريك ني ريثك

 . ةريثك نهمو فرح ىلع نوموقي اوناكو « '؟)اهديبع نم ًادبع نيعبرأ دحاو موي

 ١ سرفلاب ملاصتاو مهنارث مكحب 2 ةفريم ةشيعم شي رق ةداس شيعي ناك كش ريغ نمو

 )١( ةيبارلا : .ةروزحلاو . :::/؟ ةروزح ةدام 1صصصعمت, ةصق4ءعوبعط.175 .

  2 1قاغألاب تثراقو الال ص دادضألاو نساحا / 5:0 2.51 ص قاقتشالا

 )*( (بتكلا راد ةعبط) (اقسلا ةعبط ) ىركبلل مجعتسا ام مجعم ١ "ة/ .



 ها

 ةروس ىف دجنو « ةدج ىف نوتشيو فئاطلا ىف نوفيصي اوناك مهنإ لاقيو « مورلاو
 دج 0 ذبع نإ ًاضيأ لاقيو . 230 ةئب تت ةيلحلا ف آشني نمي ءازهتسا فرخنلا
 نمو .(”بهذلانم لاقثم فلأ امهتميق نيِتَلَح ىف نفاد ملسو هيلع هللا ىلص لوس
 جرخت «٠ ةميقم ةريبك ةلفاق تناك ةكم نأ هيلإ ليخم ةيراجتلا مهلفاوق رابخأ أرقي

 تادهاعم اودقعي نأ ىلإ اذ مهاعدو « قرشلاو لامشلاو بونحلا ىلإ لفاوقلا اهم

 تادهاعم دقع ىلإ ماعد امك « «؟”ةرساكألاو نييشاجنلاو'"' ةرصايقلا نيبو مهنيب
 ١ (*!ةب راجتتلا مهقرط ف اهب نورمع اوناك ىلا لئابقلا نيبو مهيب

 ةكم نأ نظنف « سنمال ةغلابم غلابن انلعجي ال نأ ىغبني هعيمج اذه نكلو
 ةيراجتلا تاقالعلا ومن ع « ةيروهمجلا لماكلا ىعملاب ةيروهمج تناك
 اهضعب طبترا رئاشع داحتا ودعي ال وهف « البق اهعمتجم ناك ايف ةيداصتقالاو
 ةهج نم لفاوقلا ةراجت ىلع مايقلاو ةهج نم ةبعكلا ةنادس ضرغل فدل ح ىف ضعبب
 ةماتلا ةيرهاب عتمتت ةريشع لك لب « ةريشع ىلع ةريشعل ناطلس الو . ىرخأ
 ففخ ةدحاو 0 ىف مهكارتشا نأ كانه ام لكو « دحأل اهيلع ةعاط الو
 ماظنلا نع ةيشرقلا ةعامجلا ماظنب جر ال فيفخت هنكلو « ةيرهلا هذه ءاولغ نم

 هذه ضقني ال خويش سلجم وأ اهيف الم دوجوو « ةيلهاحلا لئابقلا ف فورعملا
 ةليبق لك ىف ناك دقف « لئابقلا سلاجم لمع ودعي هلمع نكي مل ذإ . ةقيقحلا
 « ةداعلاو فرعلا نيناوق بسح اهنوئش ىف رظني « رئاشعلا ءاسؤر نم نوكتي سلجم

 هروعش عم « هتبر ًاعتمتم درف لك ناك دقف « دارفألا ةيرح ىلع ضقي ١ مهنكلو
 ةكم ىف ًادئاس ناك ىذلا ماظنلا وه هسفن اذهو . ةليبقلا قوقح وأ ةعامدلا قوقحب
 . ةيرهلا هذه عم ضقانتت ال قوقح هيلع ةعامجللو هتيرح درفللف « مالسإلا لبق

 ىلع فئاطلا موقت اليم نيعبسو ةسخدعي ىلع ةكم نم قرشلا بونحلا ىلإو
 نوكت ام هبشأ اهلعجت نيتاسبو ضاير طسو مدق فالآ ةتس وحن غلبي عافترا
 امك نويشرقلا ناكف « ءاوهلا ةبيط اهعافترا اهلعجو « ماشلا ضاير نم ةعطقب
 تناكو . ةيفاصلا رمحللا نودجم امك تار ملا لك نودجي ثيح اهيف نوفاطصي انمدق

 ةحفصلا سفن ىربطلاو ؟١87/1 ىبوقعيلا ( 4 ) عام مقا هدف سلا رع ا
 . ةقباسلا .1/؟ (ايروأةعبط) فوقعيلا خيرات (؟)
 . 78٠١/١ ىبوقعيلا (ه ) ةعبط ) ىربطلاو ١8٠١/١ فوقعيلا 20

 231٠١89/١ (ايرو
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 هذهل ناك امبرو « دومث اياقب نم اهنأ معزت ةصق كانهو « ةينثولا فيقث ةليبق اهنزنت

 ىلإ اورجاه لامشلا ىف مهترامإ تضوقت نيح نييدوُعلا نأو « حيحص لصأ ةصقلا

 ىلع لدي دقو « ةنيدملاو ةكم نيب ليذه لزانم ىلإ نوينايحللا رجاه امك فئاطلا

 نوظفتحي اولظ مهم أكو « نايحل ىنب ليذه نوطب نم نورك ذي نيباسنلا دجن اننأ كلذ

 لئابقلا ةايح نع فلتخت نييفقثلا ةايح نكت مو. ميدقلا مهمساي مهنوطب دحأ ىف

 ' ىلع رارقتسالا نم مهدرامتو تي مل هتحاتأ ام ىوس ءىش ى ةيدجنلا ةيودبلا

 . ةكم ف شيرق ترقتسا ام وحن

 اهركذ ىلا برتيب ىتلنف « ليم ةئامئالث وحن دعب ىلع ةكم ىلايش ىلإ ىضعنو

 « بصخ داو ىف موقت ىهو « ةينيعملا تاباتكلا اهتركذ انك هتيفارغج ىف سوميلطب

 ةرثك ىداولا اذه ى نويعلاو رابالا رثكتو « ًاضعب اهضعب واعي تاعفترم هفنكت

 وحلا عم « عورزلاو راجشألاو ليخنلاب ظنكت ةايمج ةحاو حبصي نأ هل تحاتأ
 غلبت ال اهلكلو « ةرارحلا اهب دتشت ذإ « فيصلا تاريف ضعب قى الإ « لدتعملا

 .ةيساقلا ةكم ةرارح

 اهزن ىح اهب اولظو « بربي وأ ةنيدملا اونكس نم لوأ ةقلامعلا نإ لاقيو

 نونظملاو « نيطسلف مل نامورلا داهطضا ر 1 ىلع ىداليملا ىناثلا نرّتلا ق 7

 مهابآ نيد ىلع اولظ دقو . ىتارآ مسا وهو ( اتنيدم ) هيدا باب اهوعم نيذلا 03

 « ةيمويلا مهايح ىف ةيبرعلا اوذختاو « فينحلا مالسإلا ىأدته برعلا ءاجس نأ ىلإ

 ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا قف دقو ةينيدلا مهسوقط قى ةيربعلاب نوظفتحي اولظ نإو

 را مهئاسل ملعتي نأ تباث نب ديز

 "””فرشألا نب بعكلثم ةيب رعلاب

 سوألا لئابق مهيلع تدفو ىّبح ةنيدملا ىلع نيرطيسم دوهيلا ءالؤه لاز امو

 اوذختا دقو « نييقيقحلا اهتداس مم اوحبصأف « بونحلا نم ةيدزألا جرزحلاو

 لثم مهلثم « اهمانصأو ةكم ىلإ نوجح نيينثو اوناكو « مهل ًاناسل ةيلامشلا ةيب رعلا

 ثودمتعي اوناك امثإ « نييكملا لثم ةراجتلا ىلع نودمتعي اونوكي لو . برعلا ةيقب

 « مالس نبال ءارعشلا تاقبطو ماشه نبال ةيزبنلا ص ( ابروأ ةعبط ) ىرذالبلا رظنا,(١)
 . 31٠١5 2 ةالر/زو ىناغألاو . ال

 ةريسلا ةنيدملاب دوجلا ءارعش ف عجار )0
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 ' « تاعانصلاو فرحلا ىلع نوبوقي دوهبلا ناك اهب « اهرامثو مهدلب عورز ىلع
 هلانه ةفورعم تناك ةينارصنلا نأ رهظيو . ةشمقألاو ةحلسألا ةعانص ةصاخو

 لوسرلا ىلع جرخ ىنيص نب ورمع دبع ىمسي اهب ناك ًاصخش نأ ةريسلا ىف
 . '""حوسملا سبلو ةيلهاجلا ىف بهرت دق ناكو « شيرق عم هب راحو

 ءىش ىف فلتخت نكت مل جرزحلاو سوألا ةايح نأ ىلع ةفلتخمم لئالد لدتو
 ىلع ةلالدلا ريكأ نمو . ةنيدملا ماطآ اونكس مهنأ عم « مايحلا ىف ودبلا ةايح نع

 نأ نظلا ريكأو « ةيودبلا لئابقلا براحتت ام وحن ىلع نوبراحتي اوناك مهنأ كلذ
 2 مهنع مهولغشي ىح « مهيب ءاضغبلاو ةوادعلا رشنو ةعيقولا ىلع اولمع نيذلا مه دوهلا
 بتك ىفو .ةيمادلا بورحلا كلت ىف اهومدختسا ىلا ةحلسألا 2 نوعنصي اوناكو
 ميو ةرارسلامويو بطاح مويو ريم موي لثم ةريثك ملل عقاومو ماي بدألاو خيراتلا
 . ثاعب مويو راجسفلا مميو سرضمو سسبعم مويو عيقبلا مويو عيبرلا مويو عراف

 نم هنأك ادغ ىتح جرزحلاو سوألا نيب ًاديدش ًاجرحت فورظلا تجرحتو
 الرل « ءانفلا ىلع اودهاعت امنأكو بورحلاو مايألا هذه نع.اوفكي نأ ليحتسملا
 ىف اولخد ذإ ًاناوخإ هللا ةمعنب اوحبصُأف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا مهيب لزن نأ
 هعلاعتب تءاضأ ىّبح هنورصنيو هرزأ نودشي هيلإ اولوحتو « ًاجاوفأ فينحلا هنيد
 . اهبوردو اهكلاسمو اهفارطأ عيمج. نم ةيبرعلا ةريزتلا

 اولاز امو « ءاهتو كدفو ربيخ اهرهشأ مهب ةصاخ ىرق ةنيدملا ىلامش ىف دوهيلا ناكو

 ءءالؤه نأ نونظملاو . ةصلاخ ةيبرع تحبصأف ةريزخلا نم رمع مهجرخأ ىجح اهب
 ذن نامورلا مدهطضا نيح ىرقلا هذه ىف اولزن ةنيدملا دوهي لثم مهلثم دوهلا
 « مهفطاوع نع اهب اوربعو « مهل اناسل ةيبرعلا اوذختاو « ىداليملا ىناثلا نرَقلا لئاوأ
 قلبألا نصح بحاص لءرمسلا مهرهشأ لعل «مهنم رفن ةنسلأ ىلع رعشلا ىرجف
 لعلو « ناسغ نم ةيبرع تناك همأ نإ لاقيو « سيقلا ئرمال ًارصاعم ناكو ءاهتب
 . هلثم ًارعاش ةيعش هوبخأ ناكو « ىلرعلا رعشلاب هقطنأ ىذلا وه هيف قرعلا كلذ
 كلذلو « ًاعيمج دوييلا ءالؤه ىلإ نونثمطي اونوكي مل ةيلهاملا برع نأ دكؤملا نمو
 . ١ مهلع نيديعب اولظ دقف ةينيدلا مهنايح ىف اورثؤي مل

 .584/؟ ( ىلحلا ةعبط) ةيوبنلا ةريسلا )١(
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 ةيودبلا لئابقلا
 : ني ريبك نيمسق « اهعيمج  ةيلامشلا برعلالئابق لب «لئابقلا هذه نوباسنلا مسقي

 مسقو « رضمو رازنو ناندع نم نوردحنملا لاهشلا برع وه « ىرضم قاندع مسق

 0 رشاعلا حاحصإلا ف روكذملا ناطقي هلعلو ) ناطحق نمردحني ىقاطحق

 نييلاهشلا برعلا نيب شاعو تومرضحو نملا نم « بونخلا نم مسقلا اذه رجاه دقو

 عسقنا اذه نم رابخألا ةاور هقاس اهف نيقرشتسملا ضعب ككشتو

 لوألا نرقلا عضو نم هنإ اولاقو «(١!ةماع ةيلامشلا لئابقلا باسنأ نم هيف جردني امو

إ تبسُن ىلا ةكم نيب تاسفانم نم ناك امو ةرجهلل
 ينبت لا ةنيدملاو ناندع ىل

 ةيداصتقاو ةيسايس لماوع تلخادتو « ناطحق ىلإ جررزحلاو سوألا نم اهمف برعلا

يترت نم تنكم انك ٠ ميسقتلا اذه ةركف راشتنا نم تنّكم
 َْق ةيدرعلا باسنألا ب

 بونخلا برع نوكي نأ ةلمج ركنيف نيقرشتسملا ضعب غلابيو . فورعملا اهماظن

 . ةفارخ ثيدح كلذ نظيو « لامشلا ىلإ اورجاه دق
 ةيناندعلاو ةيناطحقلاو ةينعلاب رخفلا هيف دجن ا رعشلا ىلإ عجري نم نكلو

 0 ساسأ ىلع لئابقلا نيب ةلعتشم تايبصعلا هيف دج انك « ةيرضملاو

 اهيلع ليلد ال نونظ ءارو ىرجن نأ مكحتلا نمو « ةدحاو مأ وأ دحاو بأ قو

 5 .ةيناطحق وأ ةيناندع ىه لهو لئابقلا ضعب لصأ ُْق نوباسللا فلتخا اقحو

 لئابقلا هذه نأ حيحصلا ىأ ارلاو « دودحم فالتخا هنكلو معشدخو ةعاضقو ة ةعازمحخ

 فورظ ريثأتب اورجاه نييناطحقلا نأ هيف كاشال ىذلا تباثلا نمو ٠ ةيناطحق

 دقف « ةركبم نامزأ ذنم تأدب تارجملا هذه نأو « لامشلا ىلإ ةيسايسو ةيداصتقا

 تفعض الو « ةيراجتلا مهلفاوق قرط ىف تايماح نوعضي رهظي ام ىلع نوينيعملا ناك

 نم ريثك رجءاه تانعلاو تومرضحو نادير ىذو أبس ةلود : ةيريمحلا ةلودلا

 ٠ ظتعسمطتم حصل 14د تمعع ذم دمار قعوطتق بدألا 6 راثو اهدعب امو 58 .ر/لؤ لع داوحل

 ْ لوألا لصفلا و اهدعب امو 71/1 ريشالبل ىل رعلا



 هم

 دكؤيو . برأم دس برخ ىذلا مرعلا ليس دعب ةصاخو « لامشلا ىلإ نييبونحلا
 ىلا ةدنكف « ةيبرعلا ةريزحللا ىف ةفلتخت ًابعشو ًاعورف ةدحاولا ةليبقلل دجن اننأ كلذ

 اهتيقب لازت ال تناك دجن ىلامش ىف ةرامإ وأ ةكلمم اهل تسسأو لامشلا ىلإ ترجاه
 سفن اهلاجر ءامسأ ى دجنو « مالسإلا روهظ نيح تومرضح ىف مقت ىربكلا
 ىف انب رم اك « هيخنأ بركيدعمو ثراحلا نب ليبحرش لثم ةيبونحلا ءامسألا

 انيب نارجن ىلاهش ىف لزنت لازت ال دايإ نم رئاشع تناكو . ةدنك ةرامإ نع ثيدحلا

 نكلا ىلاهش نيب اهرئاشع تعزوت دقف دزألا امأ « تارفلا ضوح اهنم رئاشع تمعي

 لزن ثيح ماشلا ىف ةريزحلا ىلامثو ءجرزحلاو سوألا ماقأ ثيح ةنيدملاو :نامكو
 لامشلا ىلإ نييبونحلا ةرجه نأ ىلع ةحضاو ةلالد اذه قو . 2'١ناسغ ونب
 ثيح قارعلا ىونج ىف ترقتسا مث «نيرحبلا ىلإ خونت ترجاهو . كشلا اهيرتعي ال
 نادمه لئابق تحزن الو . ةريحلا ىف ةرذانملا ةلود « محن ىهو « اهرئاشع مهأ تيس

 .لامشلا ىلإ 'ىبط ةليبق ترجاه نارجنو برأم نيب ىملا فوحلا ىلإ تومرضح نم
 ترشتناو زاجحلا ىلاهش ىلإ ىرخأ لئابق ترجاهو . ىملسو أجأ ىبج ىف ترقتساو
 دوم نك اسم ىف تلزن ىلا ىلب و ةنّئيمهْجو ءارشهتبو ةعاضق اهمهأو ماشلا ةيداب ىف
 نم برقلاب تلزن ىلا ةراذعو نيطسلف دودح ىف نازن ىلاللا ةلماعو بلكو ماذدجو
 ليبق ةرقتسم تناكو ةعازمخ ًاضيأ بونكلا نم رجاه نمي . ىرقلا ىداوو ءامت
 ٠ . فئاطلا ىبونج لزنت تناكو ةليحجيو ةكم ةقطنم ىف مالبإلا

 هلئابق مهأ نمو « ىرضم ىناندع مسق ىنملا ىناطحقلا مسقلا اذه لباقيو

 ىف ةفينح ونبو « نيرحبلا ف سيقلا دبعو « فئاطلا ف فيقشو « ةكم ىف شيرق
 نم دتمت ىتلا ةريثكلا اهرئاشعو ركبو « ءانهدلا ءارحص ىف ةّبضو ممتو « ةماعلا

 لج ىبب و ةفينح ىبب نوباسنلا اهيلإ دري و « ني رحبلاو ةماعلا ىلإ ةريزجلل قرشلا لاهشلا
 بوص ةريزحلا ىلاهش ىف ركب نم رثكأ لغوتت تناكو بلغت مث « له ذو نابيشو
 رشتنتو دجن ىلاهش ىف دسأ لزنت تناك اب « رملا ونب اهرواجي ناكو « قرشلا
 «ةكم نم برقلاب لشي ذو ةنانك ًاضيأ ةيناندعلا لئابقلا هذه نمو . ءاهت ىلإ اهرئاشع

 ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف دزألاو دايإ ةدام رظنا )١(
 . ملخ ةدام كلذكو



 ها/

 بالك اهرئاشعو رماعو « 7-2 « نزاوه اهلئابق مهأو « دجن ق ناليع سيقو

 . نايب ذو سبع : ناريبكلا اهاعرفو نافطغو « دعسونبو ةنيزمو ردشَقو ليقعو

 نم ريثك لزانم اهيف ىصحي بابش نب سنخألل ةفيرط ةديصق تايلضفملا فو

 ١7( ١ لئابقلا هله

 ىلع اولظو « ًاديدش ًاناميإ برعلا اهب نمؤي ناك اهانمدق ىلا باسنألا هذهو

 ةعومجم .: نيتريبك نيتعومجم ى اهماسأ ىلع اواتكتف « مالسإلا ىف ناميإلا اذه
 « نيفرطلا نيب ًاديدش سفانتلا ناكو « ةيناندع ةيرصضم ةعومجو « ةينع ةيناطحق

 ةلتاقملا شويحلا ىف بورح ىلإ رج امك ةرصبلاو ةفوكلا ف تاعزانم ىلإ رج ام ًاريثكو

 رئاشع عمجتت تناكف « سلدنألاب برغلا ىصقأ ىو ناسار قرشلا ىصقأ ىف

 ناعرسو « ةيرضم ةريشع ةحلصمب ةينع, ةريشع ةحلصم مدطصت نيح قيرف لك
 . ةيماد كراعم نيقي رفلا نيب ٍتشنت ام

 اهانلمجأ ىلا باسنألا هذبي نوكسمتي اوناك ةيلهاخلا برع نأ دكؤملا نمو

 ملع وه برعلا دنع ًاعساو ًاملع فلؤت ىهو « مالسإلا ىف مهقانبأ اممرو معو

 نمؤت ةليبق لكف « نطولا ىف نآلا نحن هارذ ذ ام بسنلا ىف اوأر مهنأكو « باسنألا

 نمو « دحاو مو دحاو مد نم ىهف « دحاو لصأ لإ دوعت اهنأبو هب زتعتو اهبسنب

 . ذخفلاو نطبلاب مهعو رفو مهرئاشع نع او ربع اه" ةمحللاب ةبارقلا نع اوربع كلذ لجأ

 تناك ةريحلاو ةكمج ندم ىف ةرقتسملاو اهم ةيدبتملا اهعيمج لئابقلا هذهو

 كارتشاو ةايبقلا ساسأ ىلع موقت « ةيلبق ظن ىهو « ةيساينسلا اهمظن ىف دحتت

 ثالذكو « ىعارملا عم لقنتم نطوم وهو « دحاو نطومو دحاو لصأ ىف اهئانبأ

 . قثوي ىذلا طابرلا ناكو . ًاديدش ًاكسمت امهب كلسمتت فرعو ديلاقت ىف اهكارتشا

 حضاو روعش اهيف سيل « ةيلبق ةيبصع ىهو « ةيبصعلا وه ةليبقلا دارفأ نيب ةلصلا

 موقت تلظ اهكلو « لاهشلا ف تارامإ مهدنع تنوكت اًتحو « ماعلا ىنرعلا سنملاي

 « ةدحولاب ليثض روعش اهفيعاضت ى ادب نإو « ةيلبقلا ةيبصعلا ساسأ ىلع

 ءارمأ ناك دقف « ةيبونخا لئابقلا نيبو اهيب لب « بسحف ةيلامشلا لئابقلا نيب ال

 لوقن امتإو « نوباسنلاو رابخألا ةاور لوقي امك نييبونحلا برعلا نم تايالولا هذه

 1 4١ مقر ةديصقلا « تايلضفملا )10
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 ل ةمألا ةركف ىلإ العف اوذفني ل تارامإلا هذه باحصأ نآل ؛ اليئض ًاروعش
 داحتا كانه ام لك امتإ ؛ دحاو ءاول تحت برعلا نوعمجي ثيحب ىبرعلا سنحلاا وأ

 سيئر هل « لبق
 هذه نأ و 2« فالحألا تاداحتا مهعمجت تناكىللا تاداحتالا نمو

 ةفيعضلا رئاشعلا مضنت تناك ذإ لئابقلا نيوكت ىف ًاريبك ًارود تيعل تاداحتالا
 تأر املف » : ىركبلا لوقي « اهنع ناودعلا درو اهيمحتل ةريبكلا ةيوقلا رئاشعلا ىلإ
 مهساقلاو « ًالكلاو ءاملا ف سائلا سفانتو ةقرفلاو فالتخالا نم اهنيب عقو ام لئابقلا
 ىوقلا فاعضتساو شاعملاو دالبلا ىلع ًاضعب مهضعب ةبلغو « عستملا ىف شاعملا
 نيابتو « ريثكلا مهنم ليلقلا فلاحو « زيزعلا ىلإ مهم ليلذلا مضنا « فيعضلا
 لثمت ىلا لئابقلا نمو «!2١ مهيلي اهف موق لك رشتناو 2 ماتو مهرايد ف موقلا

 نم ريثك اهيف ىشالتو اهيلإ مضنا دقف « قارعلا ىف خونت ةليبق ليثمت ريخ كلذ
 . ؟؟ةيقارعلا رئاشعلاو لئابقلا

 مهف «قوقحلا لك اهفالحأ ىلع اهل حبصي فلاح ىف ةليبقلا لخدت نأ درجمبو

 لئابق ضعب لصفنت دقو . مهروحن ىف اع مديك نودريو اهادعأ ىلع اهنورصني
 ًافالحأ ًاعاد دجن انك مث نمو « اهحلاصم ققحي رخآ فلح ىلإ مضنتل فلحلا

 كاذلو « فالحأ ىف لخدت ىل ةليلق لئابقو . ى ىرخأ فالحأ اهلحم لحتو « فعضت

 اذه نأ ىلع « بورحلا ىف اهنوفكي ناعجش نم اهيف ناك امل برعلا تارمج تمام تيم
 باهت تناكف ةفلاحتملا لئابقلا امأ«كراعملا ف كبنت نأ ىلإ اهب لوؤي ناك ام ًاريثك
 اوناك ىذلا نيملا ىنعمب فدحلا ةملك نمفلاحتلاو فّاحلا لصأو . اهسسم ةنوشحل
 مق قوأ بيط ف مهفالحا أ دقع ءانثأ ف مهيديأ نوسمغب اوناكو 2 مهدوهع ف هنومسقب

 اًددش الإ سمشلا عولط دهعلا ديزي ال « مدحلا مدحلاو مدلا مدلا : (؟9نولوقي اوناكو

 مهلبج ناك نإ «هناكم ف ىوضر ماقأو ة ةفوص رحب ل امد الإ ىلايللا لوطو

 « مهفلاحت دنع رانلا اودقوأ امبرو . لابجس نم مهر واجي ام اوركذ الإو ىوضر
 نب ةرم لئابق نإ لاقيو « اهعفانم نم نامرلاب دهعلا ثكني نم ىلع هللا اوعدو

 )١( ةيمالسإلا فرامملاةرئادف خونت ةدامرظنا (؟ ) (اقسلا ةعبط ) ىركيلل مجعتسا ام مجعم .

  )* ( .0١ظحاجلا ناويحلا رظنا 5/4 .
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 مهفلح ىمسف ( مهتقرحأ ) مهتشحم ىتح اهنم اوندو ران دنع تفلاحت نيينايبذلا فوع
 هيف دقاعت دقو نيبّيطملا فلحن ةكم ىف ةروهشملا فالحألا نمو . شاحما مساب

 لاقيو« مهفالحأو رادلا دبع ىب دض دسأونبو من ميتونبو ةرهز ونب و فانم دبع ونب

 لوضفلا فلح فلحلا اذه نم ”مركأو . ًابيط ةءولمم ةنفج ى مهيديأ اوسمغ مهنإ
 هعم اوماقو هورصن الإ ًامولظم ةكمب اودحيال نأ ىلع شيرق نم لئابق تفلاحت هيفو

 سمخ مهو « بابَّرلا فلح ةروهشملا برعلا فالحأ نمو . هتملظم هنع درت ىتح

 اهفالحأو نايبذ دض رماعو سيع فلحو « ىدعو متو لكعو روثو ةبض : لئابق

 . ةعازخو ةنانكو شيرق نيب سمح فلحو دسأو ممت نم

 ("'اهرئاشع خويش مضي سلجم ةفلاحتملا ريغو ةفلاحتملا ًاعيمج- لئابقلا هذحل ناكو

 هرضحي نأ عيطتسي درف لك ناكو .مهليبق نوئش اهيف نورظني ىلا « مهتودن وهو
 املكو ءاسم نوعمتجي اوناك ةداعلا قو « نيعم دعوم هل نكي ملو « هيف ثدحتي نأو

 « نوبطخي دقو « نورواحتيو نوشقانتيف « عامجالا ىلإ وعدي ام رهظ وأ رمأ بزح

 مهمكح مهداس ىلدي كلذ ءانثأ فو مهقار ارعش همظني ام ضعب ىلإ نوعمتسي وأ

 حيدم ىف لوقي ذإ ىمللسس ىلأ نب ريهز م « ةايحلا ىف مهب راجتو

 ؟)هموقو نانس نب مرسه

 لعفلاو لوقلا اهُباَتْنَي ةيدنأ»و 2مههوجو 2 تاماقم مهيفو
 لهجلا اهمالحأب ىَفْشِيدقسلاجم مهتويب لوح تيفلأ مهتنج نإو

 ذشت الو اهل نعذت ةليبقلا دارفأ عيمجف « ةذفان سلاجْملا هذه تارارق تناكو

 . اهيلع
 ةكنح هل « اهديس وه « برجم ريبك خيش ةليبقلا خويش مدقتي ام ًابلاغو

 مسقيو اهب ورح ىف ةليبقلا دوقي ىذلا وهو « ةورنلا ىف ةعسو ىأرلا ىف دادسو ةمكحو

 « تافايضلا مقيو « تافلاحملاو حلصلا دقعيو « ىرخألالئابقلا دوفو لبقتسيو اهمئانغ

 « ةعساو ةدايس ةليبقلا خويشل وأ هل تناك هنأ كلذ نم مهفي ال نأ ىغبني ني هنأ ريغ

 (ةيرصملا بتكلاراد ةعبط ) ريهز ناويد (؟) 20 اهديس قوقحو ةليبقلا سلاجم ىف رظنا )١(
 1١7. ص : سئمال باتك نم ثلاثلا ممقلا هتايجاوو

 1ع 8ععععمبت 0ع 1'1ةءلمسب
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 ىلع ىغطو ىغب نيح ىلغتلا بيلثك ءازج هقازج ناك ىغب اذإو « ةيزمر هتدايسف

 . ةروهشنملا للا تيجو ىف ًاببس ناك امت « هولتمف ركب نم هفالحأ

 ًايلاغو « براجتلا هتكنح ىذلا ىعملألا صخشلا وه امنإ ةليبقلا ىف ديسلاف
 ىوس قوقح ىأ هل سيلو 2 . عيفرلا بسلا هل مي ىح « هئابآ نع هتدايس ثري ام

 ظفحو ةدنجنلاو م ركلاو ةعاجشلا نم هيف دبالف « ةريثكف هتابجاو امأ « هريقوت

 ةليبقلا رئارج نم طسق ربكأ لمحتي نأ دب الو « فيعضلاو زوعملا ةناعإو راوخلا
 ةيواعم ريشي هلك كلذ ىلإو « ًاحعاستم املح نوكي نأ دب الو « تايد نم هعفدت امو

 : ١2لوقي نيح بالك ىبب ديس
 سمس مت لير ع و 0 ِ

 (”ديلت مّثأ دجم مهل دشَح ةروهشم ةبْضَع نم ٌورما ىنإ

 دودجو مهل مامعأب مرك  مهناعأب اديس مهابأ اوفلأ
9 ْ : 

 (5ٌديسكو دجامفداضعلات بن ةمورأب تبان ىح لك ذإ
.8 

  دوسنو اهبنذ رفغنو اهيف  اهقيقحو اهقح ةريشعلا ىطعن
 2 و 2

 (؛دوعن دوعت اذإو هب انمق اهلقث  ةريشعلا انلمحت اذإو
 «"اديكنودعلااهبع ىمسءانك َةَدْجَت وأ ةأَرُج قفاون اذإو .٠ ٠ > 7

 (ةدودكم اهّبُحِش ةّلكملا نإ ةريج ًاوبت اذإ ' لوقن ال لب

 ةمورألاو لصألا فيرش نوكي نأ دبال ةيواعم ىأر ىف ديسلا نأ حضاوو
 ملحلا ىهو « ةدايسلا هذه قوقح ىعري نأ دب الو « ءانفلا حيسف دحي اهل ةريشع نم

 لاملا لذبي نأ هل دب الو « ةرفغملاو وفعلا عم ظيغلا مفكو ءاهفسلا نع حفصلاو
 « ًافايضم اع ل عراسي نأو ةليبقلا تايانخ ىف سفنلاو

2 

 ةيدلاو مرغلا : لقثلا (4 ) . ٠١4 مر ةديصقلا « تايلئففملا )١(

 . ءادتلا ءاي فذحو « ةيمس خرم : ىعس )20( نوعمتجي و نودشتحم نيذلا : دشحلا (؟)

 « نيلبج نيب جرفنا ام : بعشللا (5) . مدقلا : ديلتلا» « تاململل

 رذتعي .ال هنإ لوقي . ةدشو قيض ىق : دودكم * رجش : هاضعلا ء لصألا : ةبورألا (")

 . دئادش نم هب ملي امب هفايضأل «دجملاوذ : دجاملا « ةيدابلا راجشأ نم محض

 . نودلا : ديسكلاو
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 ناكو . راوحلا قوقح نم نكمب ام لك هل ظفحو هناعأو هفاضأ راج هب لزن اذإ

 كلذ ىف انيعتسم ءاهئعش ٌمَلو ةليبقلا ىف نبا تاذ حالصإ ديسلا هب موقيام مهأ نم
 نم هل دبال لب « مهبراشتسا نم هل دب ال ًامئادو . اهيف فرشلا باعصأو اهخويشب

 . قوقحلا ىف نوواستي ءافكأ ًاعيمج مهف « ةليبقلا دارفأ نم درف لك ىلإ عمتسُي نأ

 « ةليبقلا ىف نطوتلا قح ىهو « ةراجإلا ماظن ةاواسملا هذه ىلع لدي ام مهأ نمو

 هتليبق تحبصأ ًاصخش راجأ اذإو « ءاشي نم ريجي نأ اهيف درف لكل ناك ذإ

 . تابجاو نم مهيلع ام هيلعو « قوقح نم اهدارفأل ام هل حبصأو « هب ةمزلم

 ىلعو « اهقوقح ةمدخو اهتمدخ ى مهسفنأ نوعضي ًاعيمج ةليبقلا دارفأ ناكو
 ره ا 4 2 172

 ىلع ىدتعي نأ ىرخألا لئابقلا نم هسفن هل تلوس نمم رأثلاب ذخألا قح اهسأر
 هتايح ىهف « هلامب امل ىحضي امك هسفنب امل ىحضي اهيف درف لكف « اهئانبأ دحأ

 « اهراطإ لخادو امل شيعي هتيرحو هتيصخشو هتيدرفب هزازتعا عم وهو « هنايكو

 اهوسدقو « مهسوفن ىلع ترطيس ةيبصع ىهو « ةديدش ةيبصعب :كلذ ىف ًاعوفدم

 اهيف مهكرشت رئاعشلا كالتف « ةينيدلا رئاعشلل مهسيدقت نم مظعأ ناك ًاسيدقت

 مهعمجي نيذلا امنانبأو ةليبقلاب ةصاخ اهنإف ةيلبقلا ةيبصعلا رئاعش امأ « ىرخأ لئابق
 ف همهي نكي ملذإ « هنيد ىف مهنم دحاولا حماست امبرو . دحاو بسنو دحاو مد

 « اهتابجاو نم بجاو ىأ ىف حماستي ال هنإف ةيبصعلا ىف امأ « لاوحألا نم ريثك
 : 237ةمصلا نب دئيَر د لوق كلذ روصي ام ريخ نمو

 ٍدْشَأ ةيزغ ُدَشْرَت نإو ُثيوغ ١ توَع نإ ةََّيِزَغ نم الإ انأ امو

 « هلالض ىف نعمأو اهعم لض تلض نإف « ةيزغ هتريشعب ناطبترم هدشرو هيغف

 . هاده ىف نعمأو اهعم ىدتها تدتها نإو

 فى مهرصنت ىهف « قوقح لا سفن اهيلع اهئانبأل ىطعت اهيناج نم ةليبقلا تناكو
 فويسلا اذإؤ ثيغتسي نأ مهدحأ بسحف «نيمولظم وأ نيملاظ مهب لزنت ىلا تاململا

 مهماصتخا ببسب اواوحت دقو . بابسألا هفتأ ىلع .ببصتت ءامدلا اذإو « ةعرشم

 « ةيب رح بئاتك هبشي ام ىلإ مهشيع لئاسو نم ةليسو وزغلا مهذاختاو ىعارملا ىلع

 ١١؟ص( فراعملا راد عبط ) تايعمصألا )0 2(

 . ١8/9 ةسامحلا ىلع قوزرملا رظناو
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 « رضحلاو ودبلا نم اهلوح نم ىلع ةراغإلاو دالحلاو برحلل ًائاد ةدعتسم ةليبق لكف
 ' كلذلو « اهيعارمو اهرابآو اهزانمو اهامح ىمحت ىتح حالسلا ةيكاش ًائاد ىهو

 ى اولتق نم ددعبو مهلوطبب نورختفي ًامادف « ىلعألا مهلثم ةعاجشلا تناك

 3 ةيداتفاو ةيناعلا مهفو يسب مهدادتعا هعم روديو مهراعشأ ق رودي امم مهبورح

 مهيسقو مهحامرب نودتعي مهارن مهفويسب نودتعي اكو « مهيب تروشا ءامسأ اهضعبلو

 ةغلاب ةداشإ ليخلاب مهماسرف داشأو 2 مهاذوخ وأ مهتاضيبو مهسو رتو مهعوردو

 ل ةريثك ءامسأ اهوعسو

 ةرمتسم مايأو بورح

 ىلع موقت ةيبرح ةايح تناك اهنأ ةيلهاخلا ىف برعلا ةايح زيمي ام مهأ لعل
 « نولوتقم نولتاق ًامئاد مهف « مهنس نم ةَّنّس حبصأ هنأكل ىتح ءامدلا كفس
 مهريبك هل عضخي هدنع نوناق ريكأ ناك كلذلو « مد ىلإ الإ مد نم نوغرفي ال

 غبطصت ةعيرش ىهو « ةسدقملا مهعيرش وهف « رأثلاب ذخألا نوناق وه مهريغصو
 بيطلاو ءاسنلاو رمحلا مهسفنأ ىلع نوير اوناك ذإ « ةينيدلا ةغبصلا هبشي امب : مهدنع

 قحلا هبشي ام الو قح ةليبقلا دا ارفأ نم درف ىأل نكي ملو . مهن ءامرغ نم اورأثي ىبح

 نأ الإ ىه اق + اهيل جورفلا وأ اهدمش فوقولا ىف الو ةعيرشلا هذه ضخت

 ىرخألا رئاشعلا اهعبتتو « ةلولسم هتريشع فويس اذإف « مهم دحأ لّتقِي
 ةليبقلا نيبو اهني رأثلاو لتقلا ددعتيو « اهرأثب ذخألا ىف اهرزاؤت « هتليبق ىف

 تايدلا لمحتيو امهنيب حلصي نم لخدتي ىنح تاراثلا ناثراوتتو « ةيداعملا

 ىلع برخلا ىأت نأ دعي الإو رمألا مما دعب اهنولبقي اونوكي ملو « مراغملاو
 ىّرعلا دبع لوقي كلذ ىفو ءًاراعو ةّبس اهنودعي اوناكف كلذ لبق امأ «لسنلاو ثرح ا

 : ١١7( فاطلا

 قد ةديصقلا تايعمصألاو ١٠٠ تيبلا 4؟ ممر ص (توريي عبط ) ىربحبلا ةسامح )١(

 . 76 ١ تيبلا 4 ةسامحلا لع قوزرملاو ١9 « 9١ رظناو ١8

 ةديصقلا «تايلضفملاعجارو -١١5 ؟١ هلو



 ب

 (')امدلابرشن وأ ٌرَدلا بالج انيبأ رّشعم دنع. انَدْبَت انبلط ام اذإ

 ءابابلأو لبإلا مدلاب اولدبتسي نأ لذ هدعب ام الذ اهنوريو ةيدلاب نوضري ال مهف
 5 مهليازت ال هزئارغ نم ةزيرغ هكفس حبصأ امنأكو « مدلا الإ هنم مهيفشي ال مدلاف

 : (؟!لوقي ذإ ارش طبأت ةلك اش ىلع ًاديدش ًاشطعت هيلإ نوشطعتي هو هنوبلطي مهف

 ا تي م5 همه ربكأ مونلا رارغ ٌليلق

 .رجاوملا ههجو تعفس لطب ءاقلو رأثلا ُبلط هل بصنيو هب متي ام ربكأف

 « نيتفلتخم نيتليبق ىف دارفألا ضعب نيب عازن اهرب ناك مهبورح رثكأو
 ذئنيحو « دودحلا نم دح ىلع فالتخا ببسب وأ « ةناهإ ببسب وأ لتق ببسب امإ
 مضنت دقو « اهليبق رئاشع ةريشع لك ىلإ مضنتو ؛ دارفألا ءالؤه اتريشع كبتشت

 ةسامحلا رعاش كلذ روصو « ةريثك لئابق نيب برحلا نارين رشتنتف « امهفالحأ
 : (”7لوقي ذإ

 اهيناج برحلا لكب َلسْضَي سيلو ةرغصأ لصألا ىف هؤدبي ءىثلا ” هس و 14 .

 اهيدْمَتف رجلا ىلإ حاحّصلا وندت امك نوهراكلا اهيف قحلي ٌبرحلاو

 اهل حبصتف « نمزلا رورمب مظعتو ركحتستو ىوقت مث «ةفيعض ةريغص .أدبت ىهف
 نولطصي عيمجلاف 2 هراك الو اهيف بغار اهم تلفي ال 2 برخلا ىودعك ىودع

 : (4) ريهز لوقي )2 مهاد مهتينمأ ىهف ) شارفلا ىتارت اهيف نوماري لب « اهراني

 (*0لّزُع الو فاعضال حامرلا لاوط مهثيغتسم ىلإ اوراط اوعزف اذإ

 لتقلا ”هايانم نم اميدق اوناكو مهئامدب ىنَدْشُيَف اولتقُي نإف

 نولتقيف برحلا ىحر رودتو « مهحامر و مهليحب ثيغتسم ا ىلإ نوريطي مهعيمجف

 5 407/١ قوزرملا 220 ةيانك 3 ردلا بالحو « رأثلا : لبتلا )10

 . 1٠١٠ ص ريهز ناويد (:) . اهئابلأ برشتو بلحت ىلا لبإلا نع

 « هل جالس ال نم : لزع درفم لزعألا ( ه) 1 مام نأ ةسامح ىلع قوزرملا 00

 . اوثاغأ : اوعزفو . عاجشلا : ىكلاو « هليلق : مونلا رارغ
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 ديرد لوقي . مهليلغ نوفشيو مهؤادعأ مهم لتقيو م مدقح نوفشيو مهلا دعأ نم

 : ()ةمصلا 9

 ا( رْكُت ىذب سيلو اًديح همحْلُت» ةريكت ريغ فيسلا ٌمْحَّلَل انإو
 "ا ِرْثَو ىلع ريغُت وأ انْبِصَأ نإ انب 2 ىَفَسُْيَف نيرتاو انيلع ٌراْغُي
 رطَش ىلعنحنو الإ ىضقنيامف اننيب نيرطشرهدلا كاذب انّمَسق

 اهومعطي « فورسلا ماعط مهف ٠ « اهعيمجب برعلا ”لئابق ديرد ةليبق ”لثمو

 2 كوروتوم نو رتاو ًامئاد مهف «ناركن ريغ ف امل مهؤادعأ مهمعطيو 6 مهءادعأ

 ًائيش نوبهري اونوكي حلو . نيرطشلا نيذه ىلإو نيدحلا نيذه ىلع ةموسقم 8
 « ةلوطبلاو فرشلا نيدايم « لاتقلا نيدايم نع ًاديعب فنألا فتح .توملا لثم
 « عابسلا اهلكأتو مهؤالشأ رثانتت ثيحو « حامرلاو فويسلاب آنعط نوتومي ثيح

 , 0: ؟”ىرفنعلا لوقي
 هَ 0 00 83 ل7

 رماع أ ىرْضِبأ نكلو مكيلع مرحم ىربق نإ قو ربعت الو

 2 عابسلا هشونت برحخلا ةحاس ىف ءارعلاب كرتي نأو 2 ربقي ال نأ ىمتي وهف

 . ديلا ةيلهاحلا ىلتق لجس ىف دلخب ىح 2( هدسج عبضلا ىهو رماع مأ رشبيو

 اذإف « ًارابن نوبراحتي اوناك ملأ « ًامايأ مهعئاقو و مهب ورح نومسي اوناكو
 ىهو « ةريثك مهبورحو مهمايأو . حابصلا جرم ىبح لاتقلا اوفقو ليللا مهنج
 ةرجهلل 5١١ ةنس ىوتملا ةديبع ابأ نإ لاقيو ٠ خيراتلا» بدألا بتك ىرودت
 انلصي مو « هدعب اوءاج- نم هيلع دمتعا اياتك اهم نيتئامو موي فنلأ ق فنص

 . اهنم ةريبك ةفئاط هيفو قدزرفلاو ريرج ضئاقنل هحرش انلصو امنإو « باتكلا اذه
 لوألا نفلا نم ةثلاثلا ةلاقملا ىف ميدنلا نبا ,هاصحأ نوريثك هدعب نم اهيف فلأو
 مامت ىلأ ةسامح حرشو ىناهبصألا جرفلا ىف ىلأل ىناغألا باتك ىو . تسرهفلا هباتكب
 ريثألا نباو ديرفلا دقعلا ف هبر دبع نبا اهل دقعو . ةريثك اهنم تاروثنم ىزيربتلل

 نيلتاق : نيرتاو « رأعلا : رقولا 20 ِ 26 قوزرملا 10(

 . رولا نيببسمو « ءارتماو ناركن : ركنو ةريكن (؟)
 . 4مال/؟ قوزرملا (؛4) . .. ملقا هلت : همحلنو
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 كلذكو « ةليوط الوصف برألا ةياهن ىف ىريونلاو لماكلا هباتك نم لوألا ءزحلا ىف

 ةئام اهم لوانت ذإ لاثمألا عمجم هباتك نم نيرشعلاو عساتلا لصفلا ىف ىناديملا عنص

 . امم لك ىف تكرتشا ىلا لئابقلا ركذو اهءامسأ طبض ًاموي نيثالثو نينثاو

 لثم اهبناجي تبشن ىتلارابآلاو عاقبلا ءامسأب ابلاغ بورحلاو مايألا هذه ىَّسستو

 سرفلاو ركب نيب هب ناكو راقىذ مب لثمو ةنساسغلاو ةرذانملا نيب ناكو خبأ نس موي

 نم اهفالحأو نايبذو رماع ىبب نم اهفالحأو سبع نيب ناكو ةلبج بُنعش مودو

 سحاد برحو سوسبلا برح لثم اهلاعتشا ثدحأ ام ءامسأب ىمست دقو . ممن

 . ءاريغلاو

 مويو« مهريغو جح "لم نم نملاو ةعيبر نيب ناكوزا زازخ موي ةروهشملا مهمايأ نمو

 ركب ىب نيبوهنيب لوألا ةراوأأ مويو «عوبري ىببو ءامسلا ءام نب رذنملا نيب ةفخط

 لدم 0 همت ىو نب ورم هنبا نييهىناثلا ةراوأ مويو

 ليبحرش ةدايقب ةبضو ممت نم رئاشعو ركب ىب نيب لوألا بالثكلا مويو «ةىبطو
 سوألا مايأو ةملس هيخأ ةدايقب ءارهبو رْفلاو بلغت نيبو ىدنكلا ثراحلا نبا

 « نافطغو مسني لوألا ة ةزوح مويو « عضوم ا اذه ريغ ق اهركذ رمو جرزحلاو

 نادملا دبع ىبد ممم نيب ىناثلا بالكلا مويو « نزاوهو نافطغ نبي ىوذلا مويو

 طيبغلاو حولط ىذو دودج موي كلذكو ةعيبرو مم نيب طيقولا مويو نيينارجنلا

 مكارصلا كلذكو و محو سيق نيب ناحر ردحرلا مويو « رافحلا»و ضيابمو ةلابزو

 نيب ةخازب مويو « نابيش ىبو ةبض نيب ةقيقشلا مويو « راسنلاو تورملاو

 رهشألا ىف نولتتقي ال اوناكو . رماع ىبب نيبو اهنيِب لسأتم ةراد مويو ؛دايإو ةبض

 نزاوهو ةنانك نيب راجسفلا مايأب ىمست تاشوانم ضعب اهيف تعقو كلذ عمو « مرح ا

 كلذ تعبتو رماع ىبب نيبو شيزرقو ةنانك نيب ناكف ىناثلا اهموي امأ « لوألا اهمؤي

 نم امهنأل ءارشبتغلاو سحاد برحو سوسبلا برح دنع اليلق فقنسو . ىرخأ مايأ

 . ًانمز اهلوطأو مور خ رهشأ

 سمانا نرقلا رخاوأق بلغتو ركب قلبنق نيب تلطتشا دف ننوننلا ترخ امأ

 ' هيغب دتشاو ىغط دق ناكو بلغت ديس بيلك ءادتعا اهببس ناكو « ىداليملا

 ٠ 6 مهسب اهعرض ىبر ذإ « ركب ىب ديس ةرم نب ساس ةلاخ سوسبلل ةقان ىلع '
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 . ةصرف هل دعي « هتماركل راث ثدح اع ساسج ملع الو . اهمدي 0 طلتخاف

 «ةنس نيف رأت لاقي اف س- تلظ ةنحاط برح ىر تراذز  هلتقف نك

 بلغتل ناكو تادراو مويو « نيفرطلا نيبالاجس ناكو ة ةريدع موي لثم اهمايأ ترثكف
 برح ا تكهنأ الو . ركب ترصتنا هيفو ( ممللا قالحت ) ةضق مويو ركب ىلع

 انب رم امك ماقأو « امهنيب حلصأف « ىدنكلا ورمع نب ثراحلا ىلإ آخ نيقتيرفلا

 ريطاسأ ةيمالسإلا روصعلا ىف تمنو . ةملس هنبا بلغت ىلعو ليبحرش هنبا ركب ىلع

 ةصق هنع تفلأو « بياك ىخأ لهلهملا ىلغتلا اهلطبو برحلا هذه لوح

 ْ . 0 ماس ريزلا» مساب ةيبعش

 ببسلا ناكو « ىلهانللا رصعلا رخاوأ ىف تناكف ءاربغلا»و سحاد برح امأو

 اديس امهارجأ دقناكو : امهيمساب تيمسف: نيسرفلا نيب ناهر ىلع اقابس اهبوشن ىف

 ريغ « زوفي نأ سحاد كشوأو : ردب نب ةفيذحو ريهز نب سيق : نايبذو سبع
 « قيرطلا نع لدعف « هرّفنو هضرتعاف : هل نك دق ناك نايبذ نم الجر نأ

 « بورضملا ناهرلا بلّطو قبسلا اذهب فرتعي نأ سيق ىنأو . ءاربغلا هتقبس كلذب و
 تاوتنب تلظو « هرثإ ىلع تعلدنا نأ برحلا ثبلت ل 0 نيب مادص ثدحو

 « ىرملا فوع نب ثراحلاو نانس نب مره امه نايبذ نم ناديس لخدت ىبح ةليوط

 دق ناك نمو نيتليبقلا نيب اهرازوأ برحلا تعضو كلذبو . ىلتقلا تايد المحتف
 ممت تمضنا اميِب سبع ىلإ رماع تمضنا دقف « فالحألا نم امهيلإ مهنا

 سوسبلا برح لطب لهلهملا لوح ريطاسألا تمت ام وحن ىلعو . نايبذ ىلإ دسأو
 ةيبعش ةصق هنع تفلأف « سبع نم ناكو « برحلا هذه لطب ةرتنع لوح تمن

 . ةعئارلا مهيسو رفو برعلل ىربك ةذايلإ ىلإ تلوحت اه-إ اذلق اذإ دعبن ال ةروهشم



 ثلاثلا لصفلا

 ةيلهاهلا ةايحلا

 ةيعامجالا لاوحألا

 نيذلا مهو اهفانبأ : تاقبط ثالث نم فلأتت ىلهاحا رصعلا ىف ةليبقلا تناك

 نم بولخملا اهقيقر مو ديبعلاو « اهماوقو اهدامع مهو « بسنلاو مدلا مب طبري
 مهيف لخديو « اهؤاَقَستنع مهو « ىلاوملاو « ةشبحلا ةصاخو ةرواجما ةيبنجألا دالبلا

 0 اوناكو .٠ مهتايانجو مهرئارج ةرثكل اهنع مهتفنو مهلئابق مهتعلخ نيذلا ءاعلخلا

 ةليبقب عيلخلا ريجتسي دقو « مهعماجمو مهقاوسأ ىف داهشألا سوؤر ىلع علجلا اذه

 حبصي انك « ةديدحلا ةليبقلا ىف نطوتلا قح هل حبصي كلذبو « هريجتف ىرخأ

 تح لك دلل +. نر يع رانا هجر نع
 ف مهعوجو ىلع نوضمع اوناكو « ةروهشملا كيلاعصلا ةفئاط ءاعلخلا ءالؤه نمو

 نع فرعن ام وحن ىلع « مهبأدو مهبريس قيرطلا عطقو بهلا نوذختيف ريما

 هتليبق ف لظي ناكنم من 2 ىرتفتنسشلاو ةكلسلا نر: كتتاتملاو فبات

 ىلإ عمجي ناك هنأ هنع رث أو « ًاضايف ايرك ناكو « دولا نب / درع لثم ديف لصف

 ًامساق ءاهيف نووأي رئاظح ملل ا ذختم ءاهاضرمو اهي زوعمو سمبتع هتليبق ءارقف هتميخ
 , (١)همئناغم مهيبو هنيب

 ةليبقلا دارفأ إف كلذ دعي امأ « ةذاش تالاح ىف ثدحب ناك امن علخلا اذهو

 مهصرح هأر 2 مكحأ نماضت وهو « هقثوأو نماضتلا نوكي ام دشأ نينماضتم اوناك

 هعمجت ةملك ريخ لعل « ةعيركلا لالخلا نم ةعومجم هلوح تنوكت دقو فرشلا ىلع

 راخلا ة ةيامحو ءافولاو م ركلاو او ملحللا لثم نم « مهبقانم مضت ىلا ةءورملا ةملك ىه

 . ءاروعلا نع 20 مش نع ضارعإلاو ردصلا ةعسو

 )١( اهدمبامو 78/* (بتكلا رادةعبط ) فاغأ .
>" 3 
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 ءارحصلا ةايح مهيف اهشعب دقو ٠ مركلا ةلصخ قوفت مهدنع ةلصخ نكت ملو

 ًاريثكو « ريقفلا ىلع لضْمفَي مهنيب ىنغلا ناكف لاحمإو بادجإ نم اهيف امو ةيساقلا
 نيعلا ريرق اهكديباف « هتريشع اهمعطي « طحقلا نينس ق هلبإ حبذي ناك ام

 نودقوي اوناك مهنأ مهلنس نو . هيلإ ءارحصلا مهعفدت وأ هب نولزني نيذلا هنافيضل

 « قايفلا ىف 0 نوهئاتلا مهيلإ ىدتييل ؛ لابحلاو نابشمكلا ىلع اليل رانلا

 هذهب رذفلا مهرعش ق روديو . مجود نم اوناك ول ىح مهونمأ مهبلع اودفو اذإف

 « نيحئارلاو نيداغلا رك نم تدوعت ا مهفويض حبنت ال مهبالك نأو نارينلا

 : (١١صوحألا نب فوع لوقي

 و 0

 (؟اهروتسو ةملظ اباب ليللا نم هنودو ءاوقلا ىشخي حبنتسمو

 اهن ىدتما نلف ىقراث هل تعفر

 ل ع ةناساوب اس ان

 اهنأك لازت ال ىرذق نأ رت
 همسو و

 اهنود عسا ٌلَعَجَب دل رب

 اهمحل ٍدفَتإ مث تحار لولا اذإ

 (4)نو ريثك ضايفلا مركلاب مدع روهشاو

 "اه وي بالك ب
 (©اهريعتسي نم ردقلا قاع در اذإ

 (*اهروزي ءارورقتلا ةّوّرفلا ىذل

 ("”اهرينقب حال نارينلا دمخأ اذإ

 ضرع نانسلا'قاذ اهنابلأب

 تيرض ىذلا ىئاطلا متاح لثم
 : (؟”هلوقك هرعش نم ريثك فق هروصي وهو « همركب لاثمألا

 ةيالك تره سانلا ليخب ام اذإ

 ظحاجلل ناويحلاو 05 مقر تايلضفملا )١(
 َ ١57/٠ ( ىبلحلا ةعبط )

 هيلع درت ىح حبني نم : حبنتسم )١(
 : ءاوقلا « هنم ًابيرق ايح نأ فرعيف « بالكلا
 . ةالفلا

 : روقعلا « ًافيفخ ًاحبن حبني : رجب 2(

 . ضاعلا

 0 اهريعتسم : ردقلا قاع'( 5 )

 : رورقملا « لئاسلا : ةورفلا وذ ,(ه)

 اهروَقَع بيرغلا فيضلا ىلع ق شو

 .٠ دربلا هب دتشا ىذلا

 . اهدوض : انه اهريشب (5)

 «بلحت ال ىلا ةميظعلا لبإلا : لوشلا 0020

 نم لبإلا تعجز اذإ لوقي « تعجر :تحار '

 . نافيضلاو ىملا لهأل اهرقع اهيعارم
 ربحا باتك ةيلهاحلا داوجأ ق رظنا (8)

 . ١١0 ص (دابآ رديح عبط ) بيبح نبال
 . 87/1١” ناويحلا (9)
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 اهريمض حش سفنلا ام اذ دوج ُةّطرم ىتيب بلكلا ُنابج قفأ

 هب قوأ ادعو مهدحأ دعو اذإف 2 ءافؤلا دوردقي امك ًائيش نوردقي دل اوناكو

 هوطعأو مهب راجتسا هنأل راحلا ةيامحب اوداشأ م نمو « دعو امب هتليبق هعم 87

 اهموضقني الف فالحألا نومظعي كلذ مهلعجو . هور صني نأ ادهع
 أاهميسي اوساق امهم

 قءاول مهم ردغي نمل نوعفرياوناك نأ ةلصحلاا هذه مداد نم غلبو. بورد- نم

 (١١ةيس هترحاصل ةرداحلا لوقي . دبألا راع هب اوقحلي ىبح « د

- 

 ثنوحدمتي مهف «© اهب اوحدمت الإ ةماركلاو 0 0 دكؤت ةلخ كانه سيو

 ءابإو ةفنألا نوحدمتي امك « ةردقملا دنع وفعلاو فيعضاا ةيامحو فوولملا ةثاغ

 يزل لوقي « دالجو برح لهأ مهو © مب هضلا نولبقي فيكو ؛« 0

 مدجألا ةَلْسَرلاو هركذي د هفرعي لهألا رامح ناوهلا 3

 , ديَولاو لهألاُرْيَع :نآلذألا الإ هب داري فسخ ىلع قي مالا

 ُدَحَأ هل ىكبي الف ّجّشُي اذو 2 همرب لوقعم فسَحلا لع اذه

 ةبلثملاو ىربكلا ةأوسلا امهف « « ميضلاو ناوهلل مهراكنإ لئم ًائيش نوركني ال مهف

 . اتمارك نع عافدلا عيطتست دعت مف تحيبتسا ةليبقلا نأو لذلا ناينعي ذإ ىمظغلا

 ةروث نم انب رم ام وحن ىلع « مهريثي هب روعش لقأ ناكو « ناوم لا الإ ءىش لكو

 الزان ناكو « هطالب ىف همأ ةناهإب لع نيح دنه نب ورمع ىلع موثلك نب ورم

 نيرخافم ثداحلا اذهب اليوط بلغت ءارعش ىنختو «.هلتقو هفيس لتساف « هدنع اهعم

 مهب ورح مكحب « ةازنم اهقوف سيل لزم مهدنع ةيسورفلاو ةعاجشلل ناكو . مهزعب

 ْ . رتفت الو ىت ال ىلا ةرئادلا

 اهملإ نيفيضم اهروص ىلا ذاع نا هذه نولثع مهداس ناكو

 ل 1 : 00 . 14٠ ص تايلضفملا 1(

 رامحلا : ريعلا 2. 1 ٠١ ص ىرتحبلا ةسامح (0



 اى

 ع (١!هلئابق دودح مهيعملأ تز واجت ماك مهنيب نم رهتشا دقو «ةغلاب ةمكحو ةكنح
 اهتافالخ ىف لئابقلا مهللإ عزفت تناكو « ىيص نب مكأو بردظلا نب رماع لثم
 ةنهكلا ىلإ اهيف نوعزفي دقو « مهخويشو مهلئابق ةرئاد ىف اهلح بعصي ىلا ةريبكلا
 . نيفارعلاو

 رمحلا اهمهأ لعل « ىلهاشلا عمتجملا اذه ىف عيشت تناكتافآ كانه نأ ىلع
 رهمشا دقو « ناسل لك ىلع ىرجت رمحلا دجن نحنو « رامقلاو ءاسنلا ةحاابتساو
 ديز نب ىدعو سيق ىشعأ اهسلاجو اهتيناوحو اهناندو اهسوثك نعو اهنع ثيدحلاب
 اهنومدقيو اهنوستحي مهنأب نيرخافم مهراعشأ ىف نوريثكا ضرعو « ىريخلا ىدابعلا
 ىرْضُتب نم مل اهنوبلجي اوناكو « ىراصنلاو دوهيلا اهب رجتي ناك نم رثكأو . مهقافرل
 ضعب ىف مهمايخ نوبرضي اوناك مهمإ لاقيو « قارعلا دالبو ةريخلا نمو ماشلا دالبو
 اوبرشيل بابشلا مههتأيف « مهنع نلعت ةيار اهقوف نوعضيو ىرقلا ضعب ىف وأ ءايحألا
 رفنت ىح اهيلع نمدي نم بابشلا نم ناكو . مهتبحاصي نمي نايقلا ضعب اوعمسيلو
 ضاّربلا نع ىوري ام وحن ىلع « لئاذر نم هيف ىندتي ال هعلخت دقو «هتليبق هنم
 هعلخمف « ًاقساف ًارييكس ناك ذإ « ةيلهاحللا ىف لفاوقلا ءةالدأ دحلأ ىنانكلا سيق نبا
 : هتقلعم ىف ةفرط لوقيو . ("!هنم اوأربتو هموق

 © ىِدَدْتُممىنيرط قافنإو ىعْيَب» 2ىتذلو رومخلا ىبارشت لاز امو
 «دّبعملا ريعبلا ٌدارفإ تْدِرْفُو اهلك ةريشعلا ىتتماحت نأ ىلإ

 ولا

 (0) ىدوع ماق ىتم لفحأ م كّدَجو ىنفلا ةشيع نم نه ثالث ال ولو

 هع ه2 . م د6 06 . ع6 .٠ م -

 دصقيو ؛ةدئاع وأ دئاع عمج :دوع (ه) ص ريحملا باتك برعلا ماكح ىف رظنأ )١(
 ظحلا : دحلاو . هنوكبي و ةافولا دنع هنودوعي نم 11

 . تخبلاو . 780/19 (ىساسلا ةعبط) ىفاغأ (؟)
 ركابي هنإ لوقي « رمحلا : تيككلا (5) : دلتملاو « ثيدحلا لاملا : فيرطلا ()
 . لذاوعلا هابتنا لبق رمخللا برش . مدقلا لاملا
 . برجألا : دبعملا « ىتبنجت : ىتماحت (4)



 الا

 2 ناز 20 ع

 (ةةدروتلا ةعهبت اضغلا ديسك - - اندحم فانقلا :ئذات“ 1ذ] نيكو
 يل م ىو

 ("دمعملا ءابخلا تحت ةنكهبب بجعم ُنْجَداو نْجَدلا مويريصقتو

 ةيسورفلاو رمحلا ىهو « ثالثلا لاصحلا هذه ىفلا لالخ نم لعجب هنأ حضاوو

 تناكةفرط اهروصي ىبلا ةوتفلا هذه نأ ىلع. ءاسنلاب عتملاو برحلا ىف ةعاجشلا وأ

 ةورع لثم مهكيلاعص نم ىبح لب « ةرتنع لثم مهناسرف نم ريثك دنع ىماستت
 . رخآ عضوم ىف كلذل ضرعنسو درولا نبا

 اذه ىف ةعئاش ءاسنلا ةحابتسا نم اهعبتي امو رمحلا تناك دقف نكي امهمو

 ةقان اوحبذي نأ هيف مهتداع تناكو « رسيملا وأ رامقلا اهعم عيشي ناكو « رصعلا

 نور « ًاحدق رشع دحأب اوتأي مث « ءازجأ ةرشع هنوحبذي ام اومسقيو « ًاريعب وأ
 نإ مدع اهبامصأ ىلعو « تزاف نإ ًابيصن اهنم ةعبسل نولعجي اوناكو ؛ مهرامق اهيل
 نإ ىتح امل اظحالف ةيقابلا ةعبرألا امأ . "ىلَعُملا ىمسي ًابيصن اهربكأو « تباخ
 . تزاف

 اهمجاه ىلا ةريثكلا تايآلا مهيب تافالا هذه عويش ىلع ةلالدلا ربكأو

 « اهنع برعلا فكي ىح مراص باّمع نم امل مالسإلا هعضو امو ميركلا نآرقلا ف

 لثم نم رسيملاو رمحللا نع ىهنلا نم رثكأو « ءاسنلا ةحابتسا ةبوقع ىف ددش دقو

 « سانلل عفانمو ريبك مثإ امهيف لق رسيملاو رمحلا نع كنولأسي ) : ىلاعت هلوق
 مكنيب عقوب نأ ناطيشلا ديري امتإ ) : زعو لج هلوقو ( امهعفن نم ربكأ امهمنإو
 منأ لهف ةالصلا نعو هللا ركذ نع مكدصيو رسيملاو رمحلا ىف ءاضغبلاو ةوادعلا

 ثيدحلا ىف دجنو . ( ناطيشلا لمع نم سجر ) اهنأب رمحللا فصو دقو ( نوهنم .

 اهل لعج دقو" ١ اهب راشو اهرصتعمو اهرصاع نعلو اهنعل هللا نأو اهنع ًاريثك ًايبن ىوبنلا

 :بتحملاو « روعذملا فئاحلا : فاضملا )١(
 « ليلق ءانحنا هعولض وأ هم اوق ىف ىذلا سرفلا

 : هتهين ءرجش : اضغلاو « بئذلا : ديسلاو
 اذإ : لوقي . ءىرخلا : دروتملا 2( هتجيه

 هودع ىف عرسي اسرف فطع فئاخ هي ثاغتسا .

 . هجيبت نيح ءىرحلا اضغلا بئذ عارسإ

 «ةليمحلا ةأرملا :ةنكهلا «ميغلا : نجدلا ( ١١

 . دامعلاب عوفرملا : دمعملا.
 دواد بأ نس ىف ةبرشألا باتك رظنا (+)

 ةرئاد مجار و « ىراخبلاو ٌقاسنلاو ةجام نباو
 .. مخ ةدام ىف ةيمالسإلا فراعملا
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 نعل سه نأ رع داو هده نفيا 21د مس هلعاقا لض لوجزلا»
 . نينامت ىلإ اهدح عفر اهبرش ىف طروتي لازي ال

 « ةيلهاحلا برع نيب تافآلا هذه راشتناب ةعطاق ةداهش دهشي هلك اذهو

 هيلع دوفولا ف بغر ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلاب عمس امل هنأ ىشعألا رابخأ ىفو
 نايفس وبأ هل هلاق امم ناكو « هعنمت هل تض رعتف شيرق تملعو « هحيدمو ةنيدملاب
 انزلا : هباجأ اهنع هلأس املف « قفاوم كلو قفار كب اهلك لالخ نع كاهي» هنإ

 هذه مالسإلا جاه ام وحن ىلعو . (١١هتهجو نع ىشعألا لالعف + رفلاو:نامتقلاو
 هلطبأو ًامده همدهف « رأثب ذخألا نوناق : سدقملا ىومدلا مهنوناق مجاه تافآلا
 سيل مهعمتج ًاعيفر وافي ًاماظن مل ماقأو «دارفأللال ةلودلل هقح لعج ذإالاطبإ

 . هثحب لحم انه
 كانه ناك دقو « عمتجملا اذه ىف اهلاكمو ةأرملا نع ثدحتن ملنآلا ىتحو

 تارهاع نهنم ناكو « تاريثك ءامإلا تناكو « تارحو ءامإ : ءاسنلا نم ناعون
 امك « نيرامحلا تيناوح ىف هريغو رهزملا ىلع نبرضي تانيقو « نادنخألا نذختي

 ةلزنم ىف نكو . مانغألاو لبإلا نيعري دقو « تافيرشلا نمدخي راوج نوم ناك

 اورهظأ اذإ الإ « نهدالوأ مهسفنأ ىلإ اوبسني مل نهويدلوتسا اذإ برعلا ناكو « ةيناد
 هقحلي مل هابأ نإف « دادش نب ةرتنع نع فورعم وه ام وحن ىلع مهفرشت ةلوطب
 . هرابتعا هيلإ تدر ةقئاف ةعاجش :تبثأ نأ دعب الإ هبسنب

 تناك ذإ الإ «ءابحلا حالصإو بايثلا جسنو ماعطلا ىهطب موقت ةرحلا تناكو
 . ئراوحلا ضعب لامعألا هذه ىلع اهل موقي ناك هنإف ؛ تامودخما تافيرشلا نم
 نكف « ةيماس ةلزنم نحل ناك ةداسلاو فارشألا تانب نأ ىلع ةريثك لئالد لدتو
 ضعب ةلزنم نم غلبو . (")نيلماعم اونسحب اونسحب ل اذإ مهكر بيو 2 نهجاوزأ 6

 « نم عسا رح هيلإ نددريو نهب ريجتسي نم نيمح نك نبأ نماغي

 دي ىف ًاريسأ عقو نيح هتيرح ةكلسلا نب كُنيلسلا ىلإ ةيكف تدر ام وحن ع

 ءىبش نكي لو « مهضرع نم أزجتي ال ءزج اهنودعي اوناكو . "”راوع ىبب نم اهمريشع

 . "9م ص ريجملا ٠ة/؟ ىلامألاو . 1175/4 ( بتكلا راد ةعبط ) ىاغألا 0

 07/1١8 (ىساسلا ةعبط ) ىناغألا (*) اهدعب امو ١/1٠١ قاغألا رظنا )١(



 "ادفع

 ىح رعو لك مهءارو نوبكري اوناكف « ىحلا نع ديعب مهو مهئاسن ىبستك هرثي
 . راع هقوف سيل مهدنع راع وهو « مهلع نهيبس راع اولسغيو نهوذقنيو نهب اوقحلي

 نم ندشني امب مهمئازع نم نددشي نكو « برحلا ىف مهعم نهنوبحصي اوناكو
 هرأثب ذخألا ىلع تاّضاح. اًداح بدن هنبدن سراف لتق اذإ ىهح « ةيسامح ديشانأ
 اهيثارمو ءاسنحلا نبسأر ىلع تاريثك ءامسأ بناحلا اذه ىف عملتو . هتلتق نم ماقتنالاو

 ذخأب ةريشعلا تيضر اذإ ًابضغ نظشتسب“ نكو . ةروهشم ةيواعمو رص اهيوخأ ىف
 « بركي دعم نب ورمع تخخأ ةشبك كلذ روصت ام وحن ىلع « ءامدلل ًانقح « ةيدلا

 نلللا خأ لت دقو

 "ملص ماعلا ناذآب ارشمف مَثْيَدَتاو اوراغت م نأ نإف

 ةرغاص ىهو دي نع تطعأ اهيخأ ىف ةيدلا تلبق نإ اهتريشع نأ ىرت ىهف
 . هناذآ ةعوطقملا ملصملا ماعنلا راغص لب «مهئاذآ عادتجلت نيذلا ىرسألا راغَص

 : ؟9هتيدلوبق ىف اهتريشع تركف دقو لتق اهلخأ ىف نادقو تنب ورم مأ لوقتو

 01 2 2 0 5 1 سك

 قربألاب اوشحووحالسلا اورَّذف مكيخأب اويلطت مل منأ نإ١
 سهو

 (4) ٍئَمرَمْلا طهر سكبف ِءاسنلا سقت 0 اوسبلاو دساجملاولحاكملا اوذخو

 ىلإ مههوجو ىلع اوضميو حالسلا اوقلي نأ مهيلع ”قح اهيخأل اورأثي مل نإ مهف
 اوناكو . نهتنيزب اونيزتيو اورطعتيو « ءاسنلا ىزب اويزتيف « قربألاب ديعب ناكم
 نهوري و ءاسنلا مهعم نوكت نأ الإ « دب رارفلا نم نوكي ال نيح برحلا نم نورفي

 ءام ذلا ىبح نولضانيو ةكرعملا ف نوتبثي ذئنيح « نههوجو نع نرسح دقو تاراف

 : ©) ريخألا

 نم هب نبزتي نك ام فصوو هفصوب مهتسلأ قطنيو « مهريثي نهلامج ناكو

 .1ه:5/»“ قوزرملا (ع) تايعمصألا نراقف 7١8/١ قوزرملا )١(

 .ةأرمللرازإ ىهو « ةبقن عمج : بقنلاو « ةغبص - ماعتلا ناذآو ء ةيدلا متذخأ : متيدتا )١(

 . 1الال/1 قوزرملا (ه) , ةقلخ ةملصم
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 : لوقي ذإ سيقلا ىرما ةقلعم كلذ روصت ام وحن لع بايثو لحو بيط

 - ع 2 هر

 اهشارف قوف كسملا تيتف ىحضتو

 : 9!ةتاتف ىف ىركشيلا لّخنملا لوقيو
 ”22- مانيعلا) ..يعاكلا .8

0 0 
 لصفت نع قلع نت ىحمضلا موون

 رو سلا فو :نييفددلا ىف لف - .٠ هر 0 و

 نم هب ىلحتت امو ىونعملا اهامج ىلإ اونطف دّقف « ىدسحلا اهامج دنع اوفقي مل

 : 2"!ةميمأ هتجوز ىف ىرآفنشلا لوقي ام وحن ىلع « ةعيرك لاصخو مش

 اهعانق اطوقّسال ىنتبجعأ دقل

 اهقوبَغ ىدهُت_ مونلا ديب تيبت
 اهتيب موللا نم ةاجنمب لحت

2 

 تفلت تاذب الو تشم ام اذإ
 2 وَ

 "تلق ةيدهلا اذإ اهتاراجل
 م و

 تلح ةمذملاب تويب ام اذإ
 0 2 كةورولش سم ع َ 2

 (؟تلّبت كملكت نإو اهمأ ىلع . هصقت ايس ضرالا ىف اهل ناك

 هر .٠ م 5 و 3 0 4 رم 5 ٌ

 (©تلجو تفع ناوسنلاركذ اذإ اهليلَح اهاثن ىزخي ال ةميمأ
 هم ء 00 55 م ما ع 5

 040 تلظ نيأ لبسي ىل ديعسلا تام هنئيع ةرق بأ ىرسمأ وه اذإ

 : اهوح تفتات الو اهريس ءانثأ ىف اهعانق طقسي ال « لوجخروقو هتبحاصف'

 لك نع اهيب تنصح دقو «نبللا قوبغب بدحلا ىف اهنراج رثؤت ةرثؤم ةعرك ىهو

 نع اهسأر عفرت ال كلذ لجأ نمو « ءايحلا ةديدش ىهو : اهقحلي مذ وأ مول
 . اهنم عاض ءىش نع ثحبت اهنأ اهرصبي نم نظيل ىتح « اهريسم ىف ضرألا

 ثيدحلا نإو . اهضرغو اهدصقل تضمو تزجوأ اهملكو صخش اهضرتعا اذإو

 هنإو . لالحلاو ةفعلا لاثم اهنإ « ءاليخو ًاوهز اهجوز المل ةريشعلا ىف اهنع رطتعلا
 هتلحر دعب وأ ىعرملا نم اهيلإ داعو ىبسمأ اذإف « ةمهَّو كش لك نع اهعفريل

 )١( تزجوأ : تلبت . اهدصق . ه5 ص تايعمصألا .
 :ليلخلاءصخشلا نع ثيدحلا : اثنلا (ه ) ٠١. مث تاياضفملا (؟)

 . جوزلا . ىثعلا ق برشي ىذلا نبللا : قوبغلا (" )
 . عجر : بآ (1) « دوقفملا وأ ىسنملا ءىشلا : ىمتلا (4)
 : ةزمهلا حتفب اهمأ ٠ هرثأ بقعتت : هصقت
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 . هتقث عضوم اهنأل تناك نيأ اهأسي الف « ًاديعس اهب نيعلا ريرق داع ةليوطلا .
 « نهب مهضعب مايه روصت ةريثك راعشأو صصق بدألا بتك ىف رودتو

 ضعب ىف نهعم تايركذ نم مل ناك امو نهركذب مهدئاصق نوحتتفي ًائاد اوناكو
 ى سيقلا ٌؤرما لوقي ام وحن ىلع « عومدلاب كلذ نوجزع و « لزانملاو دهاعملا

 : هتقلعم علطم

 ] ٍلَمْوَحف لوخّدلا نيب ىَوّللا طقسب لزنمو بيبح ىرك ذ نم كّبَذ افق
 امل ناك انك « مهدنع اهردق اهل ناك لب © ةلمهم ةيلهاخلا ىف نكت مل ةأرملاف

 راجتا ةصقو « ءاشت امك هيف فوصتتو لاملا كلتمت تناكف « ةيرحلا نم ريثك
 معد دقو . ةروهشم نينمؤملا مأ ةجيدخ ةديسلا لاومأ ىف ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا
 اهجوز ةافو دعب جاوزلا نم عنمتو ةأرملا ”لّضمت نأ مرحف « ةيرحلا هذه مالسإلا
 نأوهو «راغشلا مرحو «نيتخأ نيب لجرلا عمجم نأوهو ء تْنَقَمْلا جاوز مرح انك
 جوزتي نأ مرح هنإف ًاضيأو « هتخأ هجوزي نأ ىلع هل قيدص تخأ ”صخش جوزتي
 كلذ ريغ ىلإ « ةدحاو ةأرما لاجر ةدع جوزتي نأ وأ هتوم دعب هيبأ ةأرما نبالا
 روصع ىف مثألا مزالت ىهو « مههدنع تاداع تناك كلتو . هنوحيبي اوناك ام
 « ةيلهاحللا ىف قوقحلا ةردهم تناك ةأرملا نأ اهنم مهفن ال نأ ىغبني نكلو « اهوادب
 شسب اذإو ) : ىلاعت هلوق ىف تانبلل مهدأو نم ميركلا نآرقلا مهيلع هلجس ام 3
 هب نكد ام ءوس نم موقلا نم ىراوتي « مظك وهو | دوسم ههجو لظ ىنألاب مدحأ

 نم نأ نظلا ربكأف ( نومكحي ام ءاسالأ بارثلا ف هسا دي مأ نوه ىلع هكسمأ
 رقفلا نم نيللع نوشخي اوناك بولقلا ةاسق فالجأ مهنم كلذ نوعنصي اوناك
 ' اهدعب ام ةّسبس كلذ نودعي اوناكو « ةيلهاملا ىف ًريثك نهؤابس ناك ذإ « ىبسلا وأ
 . ةبيم



 لك

 ةشيعملا

 َْق ةعارزلا تفرع دقف « ةدحاو ةشيعم ةيلهاجلا ىف نوشيعي برعلا نكي م

 . ىردقلا ىداوو فئاطلا ىو ربيخو برب لثم زاجحلا تاحاوو قرشلاو بونجلا

 طيحملا ىضوح نيب اهعلسو اهضوردع نولمحي اوناكذإ « ةراجتلا ىلع ةكم لهأ شاعو

 ىف ًابونجو الاش ءارحصلا بوجت مهلفاوق تناكو . طسوتملا رحبلاو ىدنملا

 جيلخلا ىلإ قيرط : نيفورعم نيقيرط ىف ًاقرش اهبوجت تناك امك ةمولعم قرط
 نويهذي اوناك ناث قيرطو « ةيلاحلا ضايرلا ةنيدمب رمي ناكو ةكم قرش نم ىسرافلا

 ناك هنأ نظيو 2 را ىداو ى ءارحصلا نوقرتخ م نسخ لإ الاهش هيف

 ىف مهيحصي ناكو . ةريح ا ىلإ نوطبه هنمو « خيراتلا لبق ام روصع ىف رهن ىرجم

 تار مهرهشأ نمو «'') ءارحصلا لهاجم ف لالضلا مهنومحي ءاالدأ لفاوقلا هذه.

 0 ةيدابلا نايؤذ نم مهلفاوق نومحي ءار ارفخ مهبحصي ناك انك « نايح نبا:

 مهأ نمو ٠ أدع ةثامثالث نوغلبي دقو « "”بلسلاو ببلا اودوعت نيذلا اهكيلاعص وأ
 : بونحلا نم نولقني اوناكو . ميهفر لي“ ذه اتليبق امايؤذ نوشخي اوناك ىلا لئابقلا

 دولحلاو روخبلاو بيطلاو نابلّللا ةيقرشلا ةيقيرفإو ىدنهلا طيحما نمر نفل قم

 نولقني اوناك امك « جاعلاو خمصلاو ةيقيرفإ قيقرو دنهلا لياوتو ةسيفنلا ندع بايو

 ضوح ىلإ هنواقني اوناك كلذ لك . بهذلا ملس ىب مجانم نمو بيبزلا فئاطلا نم

 ةينطقلا بايثلا» رمحلاو تويزلاو حمقلاو ةحلسألاب نيلمحم نودوعيو طسوتملا رحبلا

 . ؟"'ةيريرحلاو 'ةيناتكلاو

 دباعم ربكأ ةبعكلا اهب ناكو « ةميظع ةيراجت ةنيدم تناك ةيلهاخلا ىف ةكف

 دايعألا شيرق مهل مقتو « اهيف مهناثوأو مهمانصأ ىلإ نوجحب اوناكف « ذكتيح برعلا

 دجن ىف اهنوميقي اوناكو « مهقاوسأ ربكأ تناكو «(4) ظاكع قوسك قاوسألاو

 . ةيمالمإلا فراعملا ةرئاد ىةكم رظنا (7) 202 «مد م (انكلك عبط ) ىدقاولا ىزاقملا () ٠
 مقوم ناونعب ةلاسر ظاكع قيقحت ىف عجار ( 4 ) . ١894 ص ريجنلاو ءلود



 ذه

 ةاغث قوس نكت مو 2 ا ىلِ ةدعقلا ىذ فصتنم نم تافرع نه ٠ برقلاب

 هللا ىلص لوسرلا اهيف عمتسا دقو «:ًاضيأ رعشلاو ةباطخللا قوس تناك لي نحف

 , ةغبانلل ماقت تناك هنإ اولاقو . .سانلا ق بط#* وهو ةدعاس نب سف ىلإ مس هيلع. -

 اوناك ام ًاريثكو . همسا راط هب داشأن ف « « مهرعش نوضرعي ءارعشلا هيلع دقيو ةسبنق اهيفا

 تارخافملا موقت تناك ام ًاريثك ًاضيأو « تايدلا عفدتو اهيف ىرسألا نودتفي

 اذه ىف ركذيو « اهيف هيلإ نومكتحم اوناك سانلا نأب دحاو ريغ فرعو . تارفانملاو

 تناك ًاظاكع نأ هلك كلذ ىنعمو . سباح نب عرقألا لثم ممت نم سانأ ددصلا

 6 مهاعزانمو م مهماموصخ نورظنيو نوعمتجي هيف « برعلل ريبك رمؤعب هبشأ

 « ظاكع نم برقلاب زاجملا وذ ًاضيأ شيرق قاوسأ نمو . نوئش نم مهب لصتي ام لكو
 . جحلا ةياهم ىلإ ةدقعنم قوسلا هذه لظت تناكو

 اهيف نو ريمي ةريثك ىرخأ قاوسأ برعلل ناك نيتريبكلا نيقوسلا نيتاه بنايو

 قوسو دجن ىلاهش ىف لدنحلا ةمود قوس اهمهأ نمو «نوعيبيو نورتشيو نودي رياك

 رجس ردقشملا قوسو نامعب آي دورا“ قوسو ةماعلاب ردجسحلا قوسو ةريحلا قوسو ربيخ

 نم قوس لكل ناكو . نارجنو ندعو ءاعنص قوسو تومرضح قوسو رحشلا قوسو
 . ©90هيف دقعت مولعم تو قارشألا هله

 لفاوق نإف ءارشلاو عيبلا طقف قاوسألا هذه نم نوديفي دجن برع نكي مو

 تدناكو و ءاهيامح ريظن العجن مهم نيريثكل لعجت تناك اهريغو ةيشرقلا انور ع

 لهأ نأ نظن ال نأ ىغبني هنأ ىلع . اهلاومأب مهحفنتف «٠ ءالدألاو ءارغحلا ميد

 « نو ريثك كيلاعصو ءارقف ءايرثألا بناجي ناك دقف « ءايرثأ اوناك ًاعيمج ةكم

 اهب ناك ام" « سئابلا زوعملا رقفو فيرشلا ديسلا ءارث نيب ًاعساش قرفلا ناكو

 ْ . ريثك قيقر

 ىداوب و دوفنلا ءارحكو دجنو ةماهم ىف برعلا شيعي ناك ىكملا عمتجلا ءاروو

 اوناكو . ماعنألاو مانغألا ىعر ىلع دمتعت ةيودب ةشيعم 0 ءانهدلاو ماشلا

 « ةعانصلا الو ةعارزلا نولضفي ال « ةيودبلا ةيوعرلا مهتايح ىلع ًائيش نولضفي ال

 ىلا ةيرحلاو ةطاسبلا ةايح مهتايح لثم ةايح الف « امهنوردزيو امهنورقتحي لب
 )١( ىلع داوحل مالسإلا لبق برعلا ربحا باتك ةيلهاحلا قاوسأ ىق رظنا 587/4 .

 يلوقعيلا/و ء 55+ ص ١/١ خيراتو
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 مهنود نم ًاراوسأ مقتو مهنغلو مهديلاقت سرحتو مهمحت ءارحصلا تفقوو ."دحال
 نم ليلقف « ًاطيسب اهبف مهقاذغ ناك ةايح ىهو « ةيوارحصلا ةايحلا هذه نودو
 ًاطيسب مهسابل ناكو « هفار ءاذغ كلذف نبللاو را فيضأ اذإو « مهيفكي ريعشلا
 هفلت دقو ةقطنم هطسو ىف همضي ليوط بوث نم رثكأ سيل وهو « مهئاذغك
 . لاقع هكسمي سأرلل ءاطغو « ةءابع

 ءارحصلا تناك دقف « ةلهس تناك ةطيسبلا ةايحلا هذه نأ نظن ال نكلو
 « تايلاو تارشحلاو عابسلاو شوحولا نم ليلق ريغ اهيف ذإ « رطاخماو فواخاب ةئيلم
 سدانح اهيفو « مومسلا حايرو ىواهملاو قدانحللاب ةرخازلا ءادرخلا راغقلا اهيفو

 نم مهل لثمت امو ماهوألاو تالايحلاب مهعور ىف نلت تناك ىلا فيخنا ملظملا ليللا
 « ضعبب مهضعب صبري برعلا ناك كلذ فيعاضت ىو . ناليغلاو نحلاو ىلاعسلا
 ىح كانه نوكي ال نأ داكو « ةيماد ةيبرح ةايح انمدق امك مهتايح تناك ذإ
 ئ . ةروتوم ةرتاو ىهو الإ ةرسأ لب ةريشعوأ

 رداصم نم ردصم ىلإ اههوجو ضعب نم ةيبرالا ةايحلا هذه تلوحت دقو
 بوشم شيع وهو ٠ مهشيع لئاسو نم ةليسو وزغلا نوذختي اوناك ذإ « مهقزر
 ءارحصلا رطاخم دض هنوضوخي اوناك ىذلا فينعلا عارصلا اذهو فظشلاو كنضلاب

 ةملك ىف اًرش طبأت افيرط ًاريوصت كلذ رّرصو « ءادعألا نم مهدصرتي نمو
 )2١: لاقف « هل

 م 3 هموم : م ُ رع نمو 5 0 ع ل

 ('9كلاهمللاروهظىٍرْوَرْعَي واشيحج اهريغب ىسميو ةامومب لظي
 مر

 ىحتنيث يح نم حيرلاَدفَو قبسيو
 لزيمأ مونلا ىرك هينيع طاخ اذإ

 )١( ىلاقلا ىلامأو ههر/١ قوزرملا ؟/م١

 بادآلا رهزو ؟1١8/5 .

 « ةالفلا : ةاموملا « ودغي : انه لظي (١؟)

 . بكري : ىرورعي « ًادرفنم : ًاشيحج
 ءدصقي : ىحتني « اهوأ : حيرلا دفو (؟)
 2 عي رسلا ودعلا دصقي « عيرص ٠ قرخنم

 2 - هور

 (©9كرادتملا وهدش نم يقرخنمب
َ 7 

 (©9كتافذاحيش ب لق نم ىلاك هل
 2 9 »م -

 (* كتاب رضحخ 300 نم ٌةلَس لإ

 . قحالتملا : كرادتملا « ودعلا : دشلا

 *ىلاكلا « مان : مونلا ىرك هينيع طاخ ( 4 )
 . رمألا ىف داحلا : ناحيشلا « بيقرلا
 : ةلسلاو « نايديدلاو بيقرلا : ةئيبرلا ( )

 «فيسلا : رضخألاو « فيسلا لس نم ةدحاولا
 . عطاقلا : كتابلاو



7 

 سا

 () كِحاوّضلا ايانملا هاوفأ دارت ٠ تكرهت نْرِق مّظَع ىف ِهَّره اذإ

 "كابالا وجنلامأ تدتها ثيحب يمين وز تالا و هتألا فضلا كب

 ليللا مهدج" اذإف « رامللا ىف ةزافم نوعطقي مهف ؛ مهرثكأ ةايح تناك كلو

 ًاقيفر توبحصتسي اال ٠ بطاعملاو كلاهملا روهظ اوبكر دقو ىرخأ ةزافم ىف ل مه-دجو

 «مونلا ىف ىتح نوعّرفم ًامئاد مهو . عيرسلا ودعلا تدوعت ىبلا مهلجرأ ىوس ًابلاغ

 «ناسنإ وأ شحو نم دصار ودع ةفيخ مهاع را م مؤلكي لظ لب مهبلق مي ملاومان اذإف

 نأ ثبلت ال ىتلا مهفويسب ةقلعم ىهف ؛ 1 5 ] مهبويعب ملي داكي ال مونلا نإ لب

 . ظالغلا هباينأ نع رشكيو توملا كحضيف ؛ مهيلع نومجهي نم رودص ىف رقتست

 امويحتس و ةشحولا نورثؤيل مهنإ لب «نوشحوتسم ًاءاد مه ةلك اشلا هذه ىلعو

 اوفرعو اهب اوسرع ىلا رافقلاو تاولفلاب درفتلا ىف مهسنأف « سنألا اهيف نوري ذإ

 ءاهدصق سمشلا لضت ال انك ءمهدصق نولضي ال مهلعجت ةفرعم بوردو اهكلاسم

 . هيلإ ًاماد نودتبي لب

 ةأرخباو دئادشلا لاّمحاي ةداشإلا ىلإ مهعفد ىلا ىه ةفوخلا ةيساقلا ةايحلا هذهو

 اهلوح نم لئابقلا اهنفطخت اهنع نودوذي ةامح اهل نكي م نإ ةليبقلا نإف « ةعاجشلاو

 ىذلا ريعبلا ةدهجملا ةايحلا هذه لاهحا ىلع مهماعأ ناورح مهأ ناكو . اهيف تينفو
 نم هلمحم ام الو عوج شطع هقهري الو ءارحصلا قاشم مهلثم - لمحتي

 . مهرعش ف هب اوداشأ املط كلذلو « مهقفاوي ىذلا لضفملا مهقيفر وهف. لاقثأ

 رقبو اهرامحو شحولا نتأ" لثم نم مهفداصت ىلا تاناويحلا هعم نوفصي ام ًاريثكو

 دايخلا تاوبص ىلع مهب عمايأ نوقفني مهاسرف ناكو . ءابظلاو ماعنلاو اهروثو شحولا

 شحولا ديصل 0 دقو « ءادعألا اهيلع نوقليو ءارحصلا لهاجي اهب نوداتري

 59 هتيم ال ف ريهزو هتقلعم ف سيقلا ؤرما كلذ انل روصي ام وحن ىلع

 بالكلا نوبردي اوناكف « مهنم ني ريثكل لغاشلا لغشلا ناويحلا ديص ناكو

 عطق مرت قف «٠ ةكتافلا حراو+لا نم حبصت ىبح « ةيرضت ا ل

 . اهروبو رقبلا وأ اهرامحو نتألا نيبو اهنيب بشنت تناك ىتلا كراعملا فصت ةريثك

 )١( سمشلا : موجنل هلا مأ () : تللم « ريظنلاو ءفكلا : نرقلا .

 هدفي اموا ؟ غص ريهز أريد رظنا (*) . تقرشأو تألألت .



 مث

 2 مهلبني ةامرلا اهبقعت ةيشحو ةرقبل مث « اهرامحو نتأل عراب فصو ديبل ةقلعم فو
 ةيماح ةكرعم تبشنف بالكلا حراوج اهرثإ ىف اولسرأ التقم اهنم اوبيصي نأ اوسني الو
 : لوقي « ماخسو باستك امه نيتبلك ةرقبلا اهيف تلتق

 (ةيداسعا الفاف نينو امض ٠ .اارلسممأو ةامرلا سقي اذإ قع
 (”اهمامتو اهدح ةيرهمسلاك 2 ةّيرْدَم اهل تركتعاو َنقجلف 2# يب 6م هر 1 2و

 (؟9اهمامح فووتحلا عم محَأ دق نأ ددت مل نإ تنقيأو نهدوذتل و 3 #6 ع ع َ . نى » .

 (©اهُماخس ركملا ىف ردوغو مدب تَجرَضف باسكك اهنم تدصقتف و و - 01 و - » 92 57

 « ًاعيدب ًافصو شحولا رامح اهيف فّصو 2!ةيئاف ةديصق رجح نب سوألو
 ىلع شحبلل 'ىبتمي ناك فيكو هسومان هيف انارأ ٠ آبهسم ًافصو دئاصلا فصو م
 . هأطخأ هنأ ريغ « همبسب هلتخ رامحلا درو اذإ ىتح « نيع

 مهمارقف مه ناك امنإ « مهاسرفو مهناعجش مه نكي م شحدلا ديص نأ رهظيو
 ىلع نالدي نيذللا مهبمنو مهوزغ نم ةيناثلا ةبترملا ىف قأي ناك كلذلو « مهيزوعم
 مهنأب ًاموق وجهي بركي دعم نب ورمع لعج ام كلذ لعلو « مهلاسبتساو مهلوطب
 : (0لوقي ذإ « ديصلا ىلع نوشيعي .

 00 مهام ل . 2 0 0 . 5 وي مر
 بلكمو قبرم نيب رهقلاب منأو سيمخلا ىلإ سيمخل لصن )0 9 و 028 056 . م ٍبيط لصأ عورف نحنو بنذ مكموق ىف منَ دايز ىبأ

5 : ً< 
 عم تبهر

 5  بلكأبو ةضفوبلوعولا بلط مهيبأ ىعس فورعملا نع ديح
7 - 

 ددرتيو « شحولا نوديصي اوناك ىلبحلا زعاملا وأ لوعولا نوديصي اوناك او
 الويس هناويح ق ظحاجلل حاقأ ددرت وهو ًاعسأو ًاددرت مهر اعشأ فق هل مهفصو

 . ١" مَّا( توريبب رداص راد عبط ) « تاملعملا ليقو تايراضلا : نجاودلا مجن فسي دمحم قيقحتب هناويد رظنا ( ) «ناذآلا ةيخرتسملا بالكلا : فضغلا )١(
 09/١”. ناويح 60 مدأ نم دئالق : ماصعألاو « ًاسباي : الفاقو
 : بلكملاو « لبحلا ىف ةورعلا ىهو ةقبرلاب ةيردملاو « تفطعو تعجر : تركتعا (؟) دئاصلا : قبرملا . شيحلا : سيمحلا (7) . بالكلا قانعأ ىف لغجت
 1 . بالكلاب دئاصلا . حامرلا :ةيرهمسلاو « ةداحلا نورقلا
 . مدأ نم ماهسلل ةبعج : ةضفولا (8) . ناح : محأو « توملا : مامحلا 0
 . هدصقأف هامر طوقنم تلتق:تدصقت ( 4 )
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 . . راعشألا هذه نم

 « مانغألاو ماعنألل ىعرو ناسنإلل ديصو شحولل ديص نيب مهتشيعم تناك كلتو

 دقف «٠ قزرلا اذه ىف نيواستم اوناك مهنأ كلذ ىنعم سيلو « مهقزر دراوم كلتف

 نوكلمي ال نيذلا ءارقفلاو لبإلا تائم نوكلمب نيذلا ةداسلا ةليبق لك ىف ناك

 نولتقيو نوبهتيو نويلسي قرطلل عاطق ىلإ ءارقفلا ءالؤه نم ريثك لوحتو . ًائيش

 هب موقي ناك امو . امهبارضأو ىرفنشلاو ارق رأت قع رايس هان ودعنا لع

 ءامسلا فكت نيح ًانايحأ اهتمرب لئابقلا هب موقت تناك كيلاعصلاوأ نابؤذلا ءالؤم

 « تاراغلا نشو وزغلا ىوس مهمامأ نوكي الف « حمو مرايد بدجتو اهبيغ مهنع

 اليوط اوداشأ دقو « ءامركلاو مركلاب ةداشإلا ىلإ ًاءفد مهعفد ىذلا وه كلذ لعلو

 « ةكلهملا ةرفقملا ءارحصلا هذه ى ةيعيبط ةداشإ ىهو « انفلسأ امك ةليضفلا هذهب .

 . بناج لك نم بدتلباو لحما اهب فحي ىتلا
5 

 فواعملا

 ةراضح لامشلا برع اوثروأ نييبونحللا برعلا نأ ىلع لدي ام انيديأ نيب سيل
 مهدنع ناك دقف ةعساو ىطخ ةراضحلا قيرط ف اوطنخي مل مهنأ رهظيو « ةحضاو

 تاذ ةفاقث مهدنع نكي ملو « ندملا ةماقإو ضرألا ءاورإ ةسباعو ةعارزلاب ملع

 كلذلو « ىعاطقإلا ماظنلا مهمعب ناك ىسايسلا مظنتلا ة ةهجو نم ىبحو « ةنيب حلاعم

 ةلودلا وأ تانميو تومرضحو نادير ىذو أبس ةلود ةريخألا مهلود تفعض اهيح

 . ةيودب لئابق ىلإ ًاعيرس اواوحت ةيريمحلا
 « ةرواجملا تاراضحلاب ةلص ىلع اوناك نييلامشلا برعلا نأ هيف بير ال امو

 نولصتي نويريحلا ناكو « سراف دالبو ماشلاو رصم ىف نولخدي ةكم راجت ناك دقف
 ةينارصنلا تعاشو ءاورصنت دقو «مورلاب نولصتي ةنساسغلا ناك ان ٠ سرفلاب ةرشايم

 كلذ لكو . نملاو زاجحلا ىف دوهيلا نم ريثك مهنيب لزنو « قارعلاو ماشلا لئابق ى
 ناك كلذ نأ ودبي نكلو « اهتاراضحو ةرواجملا ممألاب نييلامشلا برعلا لاصتا هانعم

 نعا اوذخأي نأك ةطيس ةنارثأت دنع ويم َْق فقو هنأو ةقيض دودح ق ىرجي
 ةريسلا ىف « مهريطاسأو در ابخأ ضعب اوفرغي وأ برحلا نونف ضعب مورلاو سيفلا
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 زاشأ هنيدللا واقلا تامل ةقوم دعي .ح :نرغلا تعي نيح انيرق نأ ةيويلا

 اوعيطتسي ال ىبح « قدنحلا رفح نأ ملسو هيلع هللا ىل إ!ص لوسرلا ىلع ىسرافلا ناملس

 ةريملا قو: ١١ نرخلا "نيلاسأب ةلوح نم ملعأ ناك هنأكو « هيلع ةنيدملا ماحتقا

 سرفلا كولم ثيداحأ اهب ملعتو ةريحلا مدق دق ناك ثراحلا نب رضنلا نأ اها

 وهو ) ملسو هيلع هللا ىل ص هللا لوسر سلج اذإ ناكف ءرايدتفسإو مس ثيداحأو

 ممألا نم مهلبق نم باصأ ام هموق رذحو هللا هيف ركذف ًاسلم (ةكم ىف لازي ال

 نسحأ شيرق رشعم اي هللاو انأ : لاق مث « ؛ماق اذإ هسلجم ىف هفتلتخ هللا ةمقن نم

 سراف كولم نع مهمدحي مث « هئيدح نم نسحأ أ مكثدحأ انأف ىلإ ملهف ع هنم ًاثيدح
 ا نييروطسألا مهاطبأو

 هنأ ريغ « ةيبنجألا ةيراضحلا تاريثأتلا نع نيعطقنم اونوكي مل نويلامشلا برعلاف
 نولازي ال اوناك دقف « تاريثأتلا هذه نم مهيلإ لصو ام روصت ىف غلابن ال نأ ىغبني
 . روطلا اذه ةياهم ىف اوناك مهنإ لاقي نأ نكمي ام لكو « ةيودبلا ةجاذسلا روط ىف

 نيرفلاك -ىفوتج نك ةرصختللا بيوعتلا ناو مر كونراي مول علق نعداتالو ءللز
 اهنأل ٠ مكحتلا ىلع موقت تانراقم ىهو « ةيبوعشلا مهسأر ىلع ناكو ؛ مورلاو

 « برعلارم امك ةوادب روطب مورلاو سرفلا رم دقو « نيرضحتمو ودب نيب نراقت
 نويبرغلا هئعب ام تانراقملا هذه لثمو . قيقد ىملع رظن الو ةراضح هيف مل نكي مو

 « نييرالا نيبو برع ريغو أب رع ًاعيمج- نييماسلا نيب ةنزاوملا نم ىضاملا نرقلا ذنم

 سنجلا مه نييرآلا نأ نومزي اوبهذ دقف 2 ©"7نانير نع فورعم وه ام وحن ىلع

 مهرامعتساو مهساس عينص اورريي نأ نودي ري مهن أكو« ةراضحلا ثدحأ ىذلا لضفملا

 عيطتسي ال ذإ « ةصلاخلا ةيملعلا قئاقحلا اهديؤت ال ةيرظن ىهو . . ةيماسلا بوعشلا

 ' ةيرظنلا هذه نإف ًاضيأو « حيرص بسن اهل « اهنيعب ةيسنج ةلالس ءاقن تبثي نأ دحأ

 ةيناسنإلا ةراضحلا نأ ققحملا نمو ٠ بوعشلاب ملت ىلا فورظلاو ةئيبلا رثأ ىسانتت
 لكلو « ةنيابتم سانجأ اهنيوكت ىلع تنواعت دقف « دحاو سنج لمع نم تسيل
 نوداخ نبا دنع هدجن ام ةللضملا تانراقملا هذه ى لخديو . ةلداعتملا هبسن اهيف سنج

 داوحل مالسإلا لبق .برعلا خيرات رظنا (*)  .؟مهر/# (ىللحخلا ةعبط ) ةيوبنلا ةريسلا )١(

 1١8/١. ىلع . 551/١ ةيوبغلا ةريسلا (؟)



 م

 كلذ نأل « 2''هولع الو تاعانص بادأ اوسيل مهنأب برعلا ىلع همكح نم

 ى اوضهنو تاعانصلا اوفرع دقف مالسإلا ىف امأ « ةيلهاحلا ىف مهيلع قبطني امنإ

 . ةطيسلا هروصع ىف ملاعلا ةذتاسأ اهيف اوناك ةضهن ةيفسلفلاو ةيملعلا نيدايملا

 لهاجتي هنأكو « 2''نطاوعلاو لايحلا قيض « ىدام ىبرعلا نإ : كلوا لودر

 اعأكو او « هيلع ليلد ال ىسنج ممعت وهو « رعاشمو ةليخأ نم هب رخزي امو مهبدأ

 ىرالا سنحلا قوفت نم اهباحصأ هيلإ وعدي امو ةيرشبلا سانجألا ةيرظن هيلإ هتداق

 . سانجأ نم هاوس ام ىلع
 ناك ام نايب ىلإ ةتطاخ ماكحأ نم اهم طقس امو ةلاضملا تانراقملا هذه عدنو

 ىوطني امو مايألاو باسنألاب مهملع اهمهأ لعل « فراعم نم ةيلهاخللا ىف برعلا ىدل

 مهنأكو . ةمخض تادلجم ىف نويسابعلا هلجس ام « بلاثملاو بقانملا نم كلذ ىف

 مهدنع رهتشاو « مهءانبأ هنوظضحيو هنووري اوناكف « مهخيرات هلك كلذ ىف اوأ
 . ةياورلا باوبأ نم بابلا اذه ىف نوريثك

 « اهراطمأو اهئاونأو اهعلاطمو موجنلاب مهتفرعم فراعملا نم عونلا اذه ليو
 حصاحصلاب ناك نم نأل ءادتهالا موجنو ءاونألا اوفرعو » : ظحاحللا لوقي

 رطضم -ةقشلا دعب ىلإ هتجاح عم ىداه الو ةرامأ ال ثيح 2" سيلامألا

 ةايحلاب هنضو بدحلا نم هرارفو ثيغلا ىلإ هتجاحلو ؛ (؟هيدْؤوي و هيجني امساّملا ىلإ

 اهيف ىرجي امو ءامسلا ىري لاح لك ىف هنألو « ثيغلا نأش فرعت ىلإ ةجاحلا هترطضا

 ريسي امو ًاعمتجم اهنم ريسي امو اهيف تباوثلا موجنلاو اهيب بقاعتلا ىريو بكوك نم

 هفرعتأ : اهل ليقف ةيبارعأ تلئسو .ًاميقتسمو ًاعجار اهنم نوكي امو « «*!دراف أهمم

 فصوو . ةليل لك ىلع ًافوقو ًاحابشأ فرعأ امأ هللا ناحبس : تلاق ؟ موجنلا

 ليللا تاعاس موجنو ءادتهالا موجنو ءاونآلا موجن ةرضاح لا لهأ ضعبل ىنارعأ

 ىنارعألا اذه ىرت امأ : : ًاضاح ناك ىدابدع خيشل لئاق لاقف « سوحنلاو دوعسلاو

 « ةيوتسملا ضرألا : حصاحصلا (؟) ص (ةيبلا ةعبطملا عبط ) ةمدقملا )10

 . رجش الو ءام اه سيل ىلا : سيلامألا . ةقرفتم عضاوم قو 06

 . هنيعي : هيدؤي (4) ةعبطلا ) نيمأ دمحأل مالسإلا رجف (؟)
 . ًادرفنم : ًادراف (ه ) :ىريلوأ باتك نع القن "4 ص (ىلوألا
 قعدطتو 8ءقمجع 81 نطحستسة0* ح
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 1 ع! ؟«؟هتبب 2١7 ءاذجنأ فرعيال نم : لاق ؟ فرعن ال ام موجنلا نم فرعي
 : ه 47ه ةنس قوتملا دمحأ نب دعاص لوقيو « ةجاحلا طرف اهيلإ مهادأ ةفرعم ىهو

 اهراطمأو بك اوكلا ءاونأب ملعو اهبياغمو موجنلا علاطم تاقوأب ةفرعم برعلل ناك .٠
 ى كلذ ةفرعم ىلإ مهجايتحال ةب رجتلا لوطو ةيانعلا طرفب هوكردأ ام بسح ىلع
 .( '"'مولعلا ىف بردتلا ليبس ىلع الو قئاقحلا ملعت قيرط ىلع ال ةشيعملا بابسأ

 ىكلا لثم ةبرجتلاب اهوفرع دقف « ةيبطلا مهفراعم تناك هسفن سايقلا اذهبو
 ريثك كلذ فيعاضت َْق مهيب رشتني ناكو . ةيتابنلا تاراقعلا ضعب دئاوفو رانلاب
 نم يشت تيملا ماظع نأو بلكلا نم ىئشي ةداسلا مد نأب مهمايإك تافارحلا نم
 . قرلاو مئازعلاب اهنم نووادتي اوناكو «ضيرملا 3 ”لحت ا نأو نونحلا
 : نودلخ نبا لوقي ام اًنقحو «ةيلقع دعاوق ىلع اًنينيم نكي ملو ًارصاق ناك مهبطف
 « صاخشألا ضعب ىلع ةرصاق ةبرجت ىلع رمألا بلاغ هنونبي بط . . ةيدابلل »

 ىلع سيل هنأ الإ « ضعبلا هنم حصي امبرو « هزئاجعو ىحلا خياشم نع ةثراوتم
 ناكو « ريثك بطلا اذه نم برعلا دنع ناكو « جازملا ةقفاوم ىلع الو ىعيبط نوناق

 ةيبطلا مهفراعم ,هأ نمو . « «©”هريغو ةدلتك نب ثراح اك نوفورعم ءابطأ مهيف
 اهنيزي امو اهمتايش اوفرع دقف « لبإلاو ليخلاب لصتا ايف ةصاخو « ةيرطيبلا مهفراعم
 . هب هنووادي اونئاك امو ب رباك ءاودأو ضارمأو للع نم كلذب لصتي امو اهبيعيو
 ظحالا اهنم دافأ ثيداحأ لب ًاثيدح اهصئاصخو مهتاناويح نع اليوط اوثدحت دقو
 « بارعألا دنع ام ىلع دمتعأ امنإو » :.هلوقب كلذ ىلع قلعي هنأ ريغ « هناويح ىف
 ةهجس نم الو *”ةيالفلاو ةيانعلا ةهجب نم اهنم هيلإ جاتحأ ام لكش اوفرعي ملاوناك نإو
 ةميبم وأ ًاعبس اهم ناك ام ةريثكلا سانجألا هذه نكلو « بسكتلاو ركاذتلا
 طئاغ وأ داو وأ ءارعص نم شحولا دالب ى ةثوثبم ىه امنإف قلحلا كرتشم وأ

 ىرت امك اوازن دقف « مهشانمو ملزانم ىف ىهو 2 لبج سأر وأ ةلمروأ ةضّنيغأوأ

 عسللاو غدللابو بلخملاو بانلاب نولتبي ام ًاريثك لب امبرو . . اهعم اوماقأو اهنيب
 لتاقلاو حاراخلاو ىناخللا لاح فرعت ىلإ ةجاخلا مهب تجرخف « لكألاو ضعلاو
 . 46 ص .ةميخلاًا فقس لعجت لخنلا ناقيس : عاذجألا 0(
 . 845 ص ةمدقملا (:) .*0/5 ناويحلا (؟)

 )١( ىملعلا رظنلا : ةيالفلا (0) (توريب عبط ) دعاصل مألا تاقبط .
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 ءاودلاو ءادلا فيكو « برهملاو بلطلا فيكو «لوتقملاو حور جاو هيلع نيا لاحو

 . « '''ءاودلاو ءادلاب ةفرعملا نم نوثراوتي ام عم ء رصبلا عوقو لوطلو ةجاحلا لوطل

 « لمرلا» ضرألا ى رثألا عبتت ىهو « ةفايقلاو ةسارفلاب ةصاخ ةيانع يلح تناكو

 لضي نم اوبقعتيل ةفايقلا مهدنع ومنت نأ ىعيبطو « ةليوط صيصاقأ كلذ ىف

 مهءاسنو ملاومأ نوبهنيو مهيلع نوريغي نيذلا ءادعألا اوبقعتيل وأ « ءارحصلا ىف مهم

 . مهتايحأ نع مهتبيغ ىف

 ةصقانلا ةب رجتلا ىلع موقت « ةيلوأ بورض ةفرعملا نم اهعيمج بورضلا هذهو

 باعصأ اوسيل ءودب مهروهمج ق مهف « ةيرظن ىلع الو ةدعاق لع سّسؤت الو

 مهدنع تعاش كلذ لجأ نم هلعلو . ىملع بواسأ ىلع سسؤم ىلقع رظن الو لع
 « بسلا ونبو دسأ ونب اهب رهتشا دقو «رويطلا تاكرح ةظحالمب ؤبنتلا ىههو ةفايعلا

 ف مهو «ةرسسي ترج نإ نومعاشتيو ةنمي ترج نإ نولءافتيو اهب نونمايتي اوناكو
 ًاحراب رم اذإ ريطلا نم ريطتلا لصأو » : ظحاحللا لاق « ةريثك ثيداحأ ةريمطلا

 روعألا اونياع اذإ اوراص ىتح + فتنيو ىلفتي هآر وأ (ًارسايم ) ًاحئاسو ( انمايم )
 رجنز ناكف . . اوريطتو كلذ دنع اورجز رتبألا وأ بضعألا وأ مئاهبلا وأ سانلا نم

 تمسةريطلإو . . ءىش لكف كلذ اولمعتسا مث « ريطتلا اوقتشا هنمو «لصألا وه ريطلا

 اوعتو ءاضيببا ابأ دوسألاو ريصب ابأ ىمعألا اونسكو ةزافملاب ةيّربلاو ملسلاب شوبمملا برعلا

 مهاهالو.؟''«مؤشلا باب ىف هب رثيطتي ام عيمج نم رثكأ بارغلاو . متاحب بارغلا

 اهيلع نوبتكي وناك ءماهس ىهو ءحادقلاو مالزألاب نومسقتسي اوناكةريطلا بابب

 . هحادقو رامقلا مالزأ ريغ ىهو ءصب رملاو ىهانلاو رمآلا لثم اهبع نوردصي تارابع

 اوناك مهنأو « ًافيعض ناك مهدنع ىلقعلا بيبستلا نأ ىلع لدي اذه لكو

 روط ىف اوناك دف ىعيبط اذهو « ًامكحم ًاطبر اهبابسأب تاببسملا طبر نونسحي ال

 ثحب ىف نوقمعتي ال اوناكو «لولعملاوةلعلا نيب طابتزالا نومهفي اونوكي ملف « ةوادبلا
 « تايئزحللا دنع نوفقي . ًافطاخ وأ ًاضراع ًارظن اهيلإ نورظني اوناك امنإ « ءايشألا

 اهمويحي ىلا ةرئادلاب فوطي ال كلذ لكف ةلماش تارظن وأ ةيلك تاكردمب نوقلعتي الو

 , اهانعم ال نكلو « ةمكحلا مدنغ تعاش اًنقحو . ةجذاسلا ةيرطفلا ةايحلا ةرئاد

 ) ) )١( اهدعب امو :عم/ »ع ناويحلا (؟) . ؟؟/6 ناويحلا .
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 ةدودحملا ةربحلا ىنعمب امنإو « ةفسلفلا وهو ةيمالسإلا روصعلا ىف هب تفرع ىذلا

 وهو ( مكحلا قؤي هتيب ف » ملاثمأ نمو . ةريصقلا تارابعلا نم ةرابع اهروصت ىلا
 ةملكلا تقتشا امبرو . مهتاموصخو مهتارخافمو مهتارفانم ق سانلا نيب مح نم
 عنو لدعلا همكحب ققحي ىذلا برجملا لقاعلا وه مكحلاف « ىبعملا اذه نم
 2 ةايح اب صخشلا ةفرعم نع “ىبنت ىهف « ةمكحلا تناك كلذكو . ماصخلا

 . داشرلا ليبس ىدهم ىلا ةميقتسملا اهقرط ىلع هفوقوو

 « ىبابعلا رصعلا ىف ةمخض بتك اهيف تفلأو « مهدنع لاثمألاو مكحلا ترثكو
 . ىناديملل « لاثمألا عمجم ١ و ىركسعلل « لاثمألا ةرهمج » باتك اهرهشأ نم
 مهتنسلأ ىلع ىرجي ام نولقانتيو « مهنيب نولصفي اوناك نو ريثك ءامكح مهدنع رهشاو
 نمم ءامدقلا نو» ظحاحلا لوقي . مهتايح ىف اهنم نوديفي ملاعتو اياصو نم
 (ةنطفلا ) ءاركتلاو ءاهدلاو ةمكحلاو ةباطخلاو نايبلاو ةساي رلاوردقلاب ردك ذي ناك

 . . عوبري نب بعك نب طيلسسو مراد نب عشاجمو نامقل نب مقلو داع نب نامقل
 ماكحلاو ءاغلبلا ءابطخللا نمو . بالك نب ىصقو ةدعاس نب سقو بلاغ نب ىؤلو
 برّظلا نب رماعو ةبلطمق نب مرهو راذح نب ةعيبرو قيص نب مكأ ءاس رلاو
 هل تناك هنإ لاقيو ع ميركلا نارقلا ىف ةروس نامقللو . (١١( ةعيبر نب ديبلو

 رابخأ ىف « نامقل ةلجم ىعدت ةفيحص ى اهوعمج- نييلهاخلا دنع ةفورعم
 هللا ىلص هللا لوسر هل ىءدصتف «ًارمتعم وأ انجاح ةكم مدق» هنأ تماصلان ب دّنيَوسأ
 كعم ىذلا لعل : ديوس هل لاقف «مالسإلا ىلإو لجو زع هللا ىلإ هاعدف ملسو هيلع
 ىبعي « نامقل ةلجم : لاق ؟ كععم ىذلا امو : هللا لوسر هل لاقف « ىعم ىذلا لثم

 « هيلع اهضرعف « ىلع اهضرعا : ملسو هيلحهللا ىلص هللا لوسسر لاقف + نامقل ةمكح
 وهو « "ىلع هللا هلزنأ نآرق : هنم لضفأ ىعم ىذلاو « نسح مالكلا اذه نإ : لاّقف
 « مالسإلا ىلإ هاعدو نآرقلا ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هيلع التف « رونو ىده

 ملف « هموق ىلع ةنيدملا مدقو « فرصنا مث « نسح لوقلا اذه نإ لاقو « دعبي ملف
 « ًاملسم تام هارتل انإ : نولوقي هموق نم لاجر ناكف « جرزحلا هتلتق نأ ثبلي
 . 2 ")7 ثاعّبب موي هلثتق ناكو

 . ”الج/؟ ةباغلا دسأ (؟ ) . (نوراه مالسلا دبع ةعبط ) نييبتلاو نايبلا ) ١(
 * ١/5"
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 'ءامكح نم هريغو نامل ناسل ىلع راد امب بدألاو لاثمألا بتك ءلتمتو

 نب رماع لوقو « هيكف نيب لجرلا ”لتقم :٠ مكأ لوق لثم « مكح نم ةيلهاحلا

 هذه نم ريثك ىلهاحلا رعشلا قو . « هاوس دصاح هسفنل عراز بر » : برالا

 : هتقلعم ىف ةفرط لوق لثم نم مهمالك ايانث ىف ردك 'ذّدت ىهو ؛ مكحلا

 ٍدَفْنَي ُرهّدلاو مايألاٍصْمْدَت ام» ةليل لكاصقان اًرْدَك سْيَعلا ىرأ

 ةعاخ قو + صربألا نب ديب-عو ديبلو ىدوألا هوفألا مكحلا هذهب رهشا نمو

 : هلوق ةلكاش ىلع اهم ةريبك ةفئاط ريهز ةقلعم

 00 دغ ق ام ملع نع ىنكلو هلبق ىدبسألاو مويلا َمْلِع ملعأو

#6 
 ١ مددمب ا باينأب َن مرضي ةريشك رومأ ق عذامدي ال نمو

 و

 ر ملظُي سانلا ملْظَي ال نمو مدهي 2 وحالسب ِهِضْوَح نع ْدُْذَيالْنمو
0-6 

 م ءامسلا بابسأ مار ولو اهقلي ةيئملا بابسأ باه نمو

 مليت نمانلا ىلع ىتخت اهلا نإو © ةقيلخ نم [ىرما دنع نكت امهمو

 نم رم اف اهانفصو ىلا ا مهمعو رم نم ىتسي مهمكح ركأأ ناكو

 فقو دقو . مهتايح ىف اهب اوذخأي نأ ىغبني ىلا ملاعتلا ىرجم ىرجت ىهو « انثيدح
 نوري اوناكو :٠ سانلا هب ىبري امو رهدلاو توملاو ةايحلا ةركف دنع ًاريثك مهؤارعش

 4 ةوق الو بايش الو ةىدص هءازإ عفتني "لف ع هنم ةليح الو توملا نم رفم دل هنأ

 و

 ٌرِئاَصَب انل بوعشلا نما . “نم اولا نيبهاذلا َق

 دامب انيل' نبل توبحللل ١ ."11ةراومع قبأر» .. نجل

 رباك الاو ٌرغاصألا ىعست اهوحن ىبوق تسأرو

 رباع نيقانسبلا نم الو ى ]1 :قفوفق قي اهل

 نايبلا رظناو 44 ص ىريحبلا ةسامح (؟) : سرضي « ةارادملاو قفرتلا : ةعناصملا )١(

 . "١٠ه / ١ نييبتلاو ا . ريعبلا فخ : مسملا ء ضعي
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 رئاص ٌموقلا راص ثيح ةل ا احم ال ىنأ ثلنقي : 6 20 1 : 7 رآ
 مهلئابقو مهرئاشعل نامزلا ءانفإ نع نوجرخيف « ةرظنلا هذهب نوعستي ام ًاريثكو

 مدهت تقو لك ىف نامزألاو رهدلاو ىلايللاف « ملوح نم كولملاو لودلل هئاتفإ ىلإ
 نما هل ترسم ىذلا ناملسو ءايبنألا ىحو «ةلود وأ كلم نم امإ ًاريبك ًارادج
 : '"' مدعي نم كلبيو 2 مهلبق نم كله امك" اوكلهو ًاعيمج مهسوفن "تفلت

 ف ملو «هئاسمو هحابص ىف ”نسمؤي ال هنأو داصرملاب رهدلا نأ نورركي ًامئادو
 : 299هل هنأ حص نإ ريهز لوقك « ةفيرط تارواحم لهألاب مهل هتعيجف ىلع هباتع

 مْجعلاو بّرعلا كولم اوناك مهب تعجُف ماوقأل نم اي
 ىنرأ الو ىنيمري ٌرهدلاو مهب ةةادغلا ٌرهدلا رثأتسا 2 1 ع

 "7 ىمهس ةظيِفَح دنع شاط ام هلضانأ اًنرَق ىل ناك ول
 (؟؛ىمسق نع ُهَلافكمسق تّزرحأ هل تلق َفْضَتْلا ىطعي ناك وأ
 (*'ظعلا َْق ردو انتاَرَسب انف ترثكأ دق رهد اي

 مكحلا 3 نيس ا اندرعد ن١  ةانيقكت كييك ام اهفيلتسو
 « توملاو ةايحلا قئاقح ى ريكفتلا نم برض م ناك ةلكاشلا هذه ىلعو

 كلذ ىف سيلو . مهشاعمو مهعمتجم قئاقح نم ةسبتقم ةريثك مكح مهل ناك اك
 ةيسحلا مهب رجتو مهتكنح ىلع لدي امو ةرطفلاو ةطاسبلا هيف نكلو « ةفسلف هلك
 . ةيعقاولا

 . بضغلا : ةظيفحلا (؟) رظناو م8 ص ىرتحبلا ةسامح )١(
 . لدعلا : فصنلا (:) . 7١7 ص تايلضفملا
 . تعدص : ترقو « ةداسلا : ةارسلا 220 رظناو ١٠١ه ص ىرتحبلا ةسامح 0

 . 78م8 ص (بتكلا راد ةعبط ) ناويذلا
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 ١( نيدلا

 بكاوكلا ىف ثبنت ةريثك ةيحإ ىوقب نمؤت ةينثو ةيلهاحلا ف برعلا ةرثك تناك

 ةيمطوطلاب دع ىيرق اوناك مهنأ ىلع لدي ام مهلئابق ءامسأ قو « ةعيبطلا رهاظمو

 لثم نم اهنع عفادملاو اهماح هذختت مطوطلا لوح ةعامج فتلت ذإ (70:عصندسم)

 تادامحلاو تاتابنلا ضعب ْق ةريثك ةيفخ ىوقب اونمآ دقو . ةبلعثو روُيو بلك

 دقف 2« 2"!نيدحوم اوناك مهن أ نم نانير همعزي ام حيحصب سيلو « ناويح او ريطلاو

 مانصأل نودبعتي اوناكو ميركلا نآرقلا ىف ءاج امك ىرخأ ةملآ هللا عم نوكرشي اوناك
 اذه نايب ف ىبلكلا نبال مانصألا باتك ضيفي و« مهل ًازمر اهوذختا ةريثك ناثوأو

 مهتءاجن دقو « ميدق نم مهدنع تلخد بك اوكلاو موجنلا ةدابع نأ رهظيو . بناحلا

 نوعجرد اوناك نيذلا بونحلا برع ندل نم مهتءاج امك «نيينادلكلا اياقبو ةئباصلا نم

 ةرهزلاو « تاللاوأ سمشلاو « "دّووأ رمقلاوه ءانب رم امك «سدقم ثولاث ىلإ ميه

 مهراطمتساو « مهفالحأ دنعاهلمهداقيإ قكلذ رهظيو ء رانلا نوسدقي مهارنو. .ىرعلاوأ

 نيرحبلاو نامتو مع ْق 0 يلا نإ لاقيو "'اهيل] نيبارقلا ميدقتو 2

 امه ملاعلا ناربدي نيهطإب نونمؤي ةيونسث فرعن امك" سوح او « 2؟0ةيب رعلا لئابقلا ضعب

 . رشلاو ريحا وأ ةملظلاو 3

 اهوتحن وأ اهوروص دقو « ًاعساو ًاراشتنا مهيب ةرشتنم مانصألا ةدابع تناكو

 ىف « مهلإ زمري ام رابآلاو راجشألاو راجحألا ضعب ى نوري دقو « مهلا ًازمر
 دقو « ةكم قرش ةلخن ىداوب ةرجش ىهو « نافطغل تناك ىّرتعلا نأ مهرابخأ

 : لوقي وهو « ديلولا نب دلاخ اهعطق

 برعلا خيراتو ناخ ديعملا دبع دمحمل مالسإلا نيءزحلا نييلهاحلا تانايد ىف رظنا )١(

 . لع نينسح داؤف ةمج رت مدقلا مالسإلا لبق برعلا خيرات نم سداسلاو سماخلا

 اهدغب امم ١٠/ه ىلع داوج عجار 20 لع داوحل

 ءارآو ناني رىأر ركذي ثيح اهدعب امو 0 : ثيمس نسترب ور باتكو
 . نيقرشتسملا نم هريغ 1ععوبصعك هدد طع 1 عاتوتمم هلآ طع 5ءصناعق.

 . اهدعب امو :51/ 6 ناويحلا رظنا 6 1غ ًةعدطتو - : نزوملولةيب رعلا ةيئثولااياقب و

 . اهدعب امم ىلع داوج 2(: لبق ةيب رعلا ريطاسألاو كغم 11لعمضبتمك .
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 (كناهأ دق هللا تيأر ىنإ كناحّبُس ال كنارفك زَعاي

 لوقيف ٠ مهئاثوأو مهمانصأ نم اهزومرو مهمآ ضعب ىلإ ميركلا نآرقلا ريشيو
 : ىلاعتو هناحبس لوقيو ( ىرخألا ةثلاثلا ةانمو ىّرعلاو تاللا ميأرفأ ): زعو لج

 سمشلا وأ تاللاةدانغ تناغو . ( ارشتتنو قوعيرو توخيالو اعاوسسالو ١ كو "تر دئالو)

 هنإ لاقيو « فئاطلا ىف اهدبعم ناكو « زاجحلا قو نييبونحلا برعلا نيب ةعئاش

 برعلا عيمجو شيرق تناكو ًاتيب فيقث هيلع ْتَنِب ءاضيب ةعبرم ةرخص ناك

 اهلثمو ىزعلا دبعو «سمش دبعو تاللابهو مهمامسأ ىف ددرتيو 2 2"!هنومظعي
 ىلع ةبوصنم ةرخص ةانم تناكو . اهسيدقتو امل برعلاو شيرق مظعت ىف تالللا لثم

 نإ زارت هنأ لع لدي اه ههنا ى ناك امبرو « ةكمو ةنيدملا نيب رحبلا لحاس

 برعلاو ةعاز ا لب له دنع ةمظعم تناكو « ردقلاو ءاضّلا ةلإ ىهف ء توملا هلإ

 سانلا عم نوفقيو ٠ ةكم ىلإ نوجحي اوناك » ذإ جرزحلاو سوألا ةصاخو ًاعيمج
 « اهدنع مهسوءر اوقلحو ةانم اوتأ اورفن اذإف « مهسوءر نوقلحي الو « اهلك فقاوملا .

 وهو « ةيبونحلا ةهلآلا نم انمدق امك دوو . 0( كلذبالإ ًامامت مهجحل نوري ال
 « لدنحللا ةمودب همنص اكوا نبالاو مألاو بألا ثولاث ىزعلاو تالا عم فلؤي

 « ةنانكو ليذه مص 8 ناكو . ؟مالسإلاب هللا ءاج نأ ىلإ كانه ًابوصنم لظو

 00م نم ةريثك رئاشعو مه هنودبعي اوناك رجح وهو

 دارم نه رئاشعو جحذم مص وهو ثوغيو « كالهلاو رشلا هلإ هنأ ىلع لدي ام
 همسا ىفو . 2"لئابقلانم امهالاو امو نالوخو نادمه مص قوعي ناكو . "7 نزاوهو

 همسا ىف ناك 0 2

 ظفحب قوعي ىبعمو « نيعي ثوغي ىبعف « ةظفاح حاورأ ىلإ ريشي ام ثوغي مساو

 اهدعب امو ١7 ص ىباكلا نبال مانصألا (1(

 . نادلبلا مجعم ىف ىزعلا ةدامو

 بيبح نبال ريحنا»و ١1 ص مائصألا (؟)

 . تاللا ىف نادلبلا مجعمو 5١6 ص

 قرزألل ةكم رابخأو ١4 ص مانصألا (9)
 مجعمو 7/١ ( ةيدجاملا ةعبطملا ةعبط )
 . 791١5 ص رينو ةانم ىف نادلبلا

 ص ربخملاو اهدعب امو هو ص ماتصألا (4 )

 . « دود ىف نادلبلا جعمم 5

 ى نايبلا عمجمو 007 ص مانصألا 0

 «ظاهرةدامو 55 ؛/ ١٠١ىسربطلل نآرقلا ريسفت

 مجعمو ىركبلل مجعتسا ام جعم ىف هوماقأ ثيح

 . توقايل نادلبلا

 ص ريجملاو هم « ٠١ ص مائصألا (1)

 ىف نادلبلا مجعم»م 554/٠١ ىسربطلاو

 . ثوغي
 ىسربطلاو ه7 ٠١ ٠ ص مانصألا (0)

 . نادلبلا مجعم ف قوعيو ٠
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 همسا ريشيو «لامشلا ىف هتدابع ترشتناو « 2١7 ريمح دوبعم رسن ناكو . عنمبو
 لجتر ةروص ىلع دو ناك» : ىسربطلا فو « همساب فورمملا رئاطلا ىلإ حوضو ىف

 ىلع رسنو سرف ةروص ىلع قوعيو دسأ ةروص ىلع ثوغيو ةأرما ةروص ىلع عاوسو
 :: 29 زيطلا نم رست ةروص

 اهل دبعتت تناك ةريثك ”مانصأ ميركلا نآرقلا اهركذ ىتلا مانصألا هذه ءاروو

 لوسرلا حتف دنع ةبعكلا ىف ناك هنإ لاقيو « ةيلهاحلا ىف ةيبرعلا لئابقلا»و شيرق

 نييشرقلا دنع اهمظعأ ناكو « 20ص نوتسو ةئامئالث كم هللا ىلص

 اهلعجو « ىبعلا ديلا روسكم ناسنإ ةروص ىلع رمحأ قيقع نم ناكو» : لسه

 ىف بوتكم ؛ عئادق ةعرما انف ةينكلا فب ق ناك ١ : بهذ نم شيرق هل
 « ةيده هيلإ اودهأ دولوم ىف اودكش اذإف .« ”قصللم »: رخآلاو «حيرص » :اهدحأ

 (قصلم) ج رخ نإو ةهأت ؛ هوقحأ (حيرص) جرخ نإف (ماهسلا) خدت ١ رض مث

 اودارأ وأ رمأ ىف اومصتخا اذإو .. جاوزلا ىلع حدقو « تيما ىلع ح'دقو . هوعفد

 اوهتناو هب اولمع جرخ اف « هدنع حادقلاب اومسقتساف هوتأ المع وأ ًارفس
 ناك همسابو . (4) « هللا دبع هنبا ىلع حادقلاب بلطملا دبع بريض هدنعو .. هيلإ

 . لبه لمعا : حيصيو دحأ ةكرعم ىف نايفس وبأ ىداني
 ايتأ نيصخش اناك امهنإ لاقيو « ةلئانو فاسإ ةروهشملا شيرق مانصأ نمو

 امهيناثو « ةبعكلل ًاقصالم امهدحأ ناكو « سانلا امهدبعو« ني رجح اخس ةئيسالامعأ

 ءازإب ةلئان تناكو دوسألا رجحلا ءازإب ناك افاسإ نإ لاقيو « مزمز عضوم ىف

 . فانم دبع ىمس هبو فان مهمانصأ نمو . 1*”ىناعلا نكرلا

 مدخ مص وهو ةصلتخلا وذو مل سمشو مكيتو اضر ةروهشملا مانصألا نمو
 « جاتلا ةئيهك اهيلع ةشوقنم ءاضيب ةورم ناك هنإ لاقيو « ةارسلا دزأو ةليجبو

 ى محض دبعم هل ناكو ىرسثلا وذو .2"'هيلإ نوجحي تيب هلو ةلابتتب هعضوم ناكو :

 )١( ىسريطلاو هال نص مائصألا 854/1١ ): ( ىبربطلاو 7م مانصألا 954/51١ .
 ص مانصألا 6 . سو رعلا جاتو ناسللاو نادلبلا مجعم ىف رسن ةدامو ٠١4 ص ري او 18"

 ىسربطلا (؟) ٠١/ . 554ىسريطلاو 54/1٠١" .
 )*( قرزألاو 47 ء م: مانصألا (1) ى ريثآلا نبا نم فقناثلا هزحلا رظنا ١617/1١

 . ١17" ص ريخماو ٠ . ةكم حتف ركذ
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 دنع سويسينويد هلإلا لباقي وهو « ةميدق هتدابع نأ رهظيو (”2١ ارطب ) علس
 . رمحلاو بصحلا هلإ نانويلا

 نوبصي ةراجح نم ًاباصنأ ناثوألاو مانصألا هذهلكايه دنع نوذختي اوناكو
 اهنودعيو باصنألا هذه نوسدقي اوناكو« مهتلآىلإ اهب نوبرقتي ىلا حئابذلا ءامد اهيلع

 رسيملاو رمحلا امنإ اونمآ نيذلا اهيأ اي) : ميركلا نآرقلا فو حاورألا نفل ارق

 مالزألاو . ( نوحلفت مكلعل هوبنتجاف ناطيشلا لمع نم ”سئجر مالزألاو باصنألاو
 . اني رم امك حادقلا ىه

 ابلاغ نوكيف نثولا امأ « الاثمت ًابلاغ نوكي مصلاف « نثولاو ممصلا نيب قرفو

 ةدابع ىف برعلا ترئهتساو » : ىبلكلا نبا لوقي «نثولاب مصلا ىمسي دقو « ًارجح
 ءانب ىلع الو هيلع ردقي مل نمو اص ذختانم مهو آئيب دختا نم مهنف « مانصألا

 ..تيبلاب هفاوطك هب فاط م نسحتسا ام هريغ مامأو مرحلا مامأ ًارجح بصن تيب

 هذختاف ءاهنسحأ ىلإ رظنف « راجحأ ةعبرأ ذخأ الزنم لزنف رفاس اذإ لجرلا ناكف

 لثم لعف رخآالزنم لزن اذإف «هكرت لحترا اذإو « هرادقيل "فاثأ ةثالث لعجو اًنبر
 . 2" « اهيلإ نوبرقتيو اهلك دنع نوحي ذيو نورحني اوناكو . تللذ

 اهيا] نوجحي ةريبك تابعك اهنم ناك مهمانصأل اهوذختا ىلا تويبلا هذهو
 «تاللا مهمنص تيب ىهو فئاطلا ةبعكو ةيناملاةبعكلا ىهو ةصّلخلا ىذ ةبعكك
 اهبع انتلصو ىلا ىهو « ةيلهاخلا ىف ةينثولا ةسراح ةكم ةبعك مهابعك رهشأو

 نوفوطي اوناكو . رئاعش نم اهيلإ مهتجتح ىف نوذختي اوناك ام حضوت ةريثك ليصافت

 لاقي: مص امهم لك ىلع ناك هنأ * نظيو «ةورملاو افصلا نيب نوعسيو ًاعوبسأ اهم
 اهم نوضيفيو ةفرعب نوفقي اوناكو . ةلئان ةورملا ىلعو فاسإ افصلا ىلع ناك هنإ

 ةفلدزملا ىف امأ « سمشلا بورغ دنع ةفرع ىف مهتضافإ تناكو . ىم 6 < ةفلدزملا ىلإ

 رجحلا ةبعكلا فو . نييميقلا ضعب ىلوألا ىف ةزاجإلا ىلوتي ناكو « اهقورش دنعف
 مهفاوط نإ لاقيو . اهعيمج ةبعكلا ناكرأب نوحسمتيو هب نوكربتب اوناكو دوسألا
 فوطي نم مهنمف « مهفاوط ىف نوفلتخي اوناكو طاوشأ ةعبس ناك مهمانصأب
 شيرق نم ؟؟”سّمحلا مهو هبايث ىف فوط نم مهنمو « ؟"'ةلحلا مهو ًانايرع

 . اهدعي امو ١8١ ص ربخا 20 سو رعلا جاتو مال ص مانصألا 0010

 ١١4/١. فقرزألاو 9*١ نص رجلا (4) . ىرشلا ةدام ىف ناسللاو .
 1 . ”7 ص مانصألا )30
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 ادبي » : هلوقب نايرعلا فاوط قرزألا انل روصيو «ةعازخو ةنانكو

 رع هنيك نع ذخأي مث 2 دوسألا نزلا تيم ( هقنتعي ) .هملتسيف فاسإب

 ثيح ) نكرلا مع ًاعبس هفاوط مخ اذإف « هني نع ةبعكلا لعجيو

 0 « هفاوط اهب مخيف ع ةلئان ان ملتسا مث ( مطحلا وأ رجشلا
 يو 217ًانايرع كتالذ دعب فاوطلا ىلإ دوعب الو ءاهسبليف « اهذخأيف سمت مل اهكرت امك

 . ؟'9سئمحلا ديلاقت نم ًاريثك لطبأ اك ءفاوطلا ىف ىرعلا مالسإلا لطبأ دقو
 دنع اهحيذو اياحضلا وأ رئاتعلا ميدقتو ىم ىف تارمحلا ىمر مهديلاقت ,نم ناكو

 اولعجو ) : ميركلا نآرقلا فو « تالغلاو عورزلانم ايادهلا ميدقت كلذكو بامصالا

 انئاكرستل اذهو مهمعزب هلل اذه اولاقف ءآبيصن ماعنألاو ثر ىلا نم أراك ام هلل
 ءاس مهئاكرش ىلإ لصي وهف هلل ناك امو هللا ىلإ ”لصي الف مهئاكرشا ناك اف

 ا مث « ًابيصن هلل نولعجي اوناك مهن ىلع ةميركلا ةيآلا لدتو . ( نومكحي ام
 ةبئاسلاو ةريحتبلا ميركلا نآرقلا ركذو .  مهمانصأل وأ ىرغصلا مهدحلال هنولعجييف

 ةيسسياف 0 اب لهاا اهعبل رد رحب ةاشلاوأ ةقانلا اهعالرأوا ماخاب ةليصولاو

 هيب ث وأ ةقان ةثلاثلاو « يكسو ءام نم عنمي الف ةغلآلل ًارذن ( كري )
 ىننأ ناك نإو « ءاسنلاو لاجرلا هنم لكأو حب ,ذ ًاركذ عاملا ناك اذإف « نطبأ
 .. ىلع هحيذ اومرحو اهاخأ تلصو اولاق ىننأو 0 : ًامأو: تدلو نإو ءهويحتسا

 . ىمح دق : نولوقيو « هبلص نم نطبأ ةرشع جتني ريعبلاف ماحلا امأ . مهسفنأ

 . ىعرم الو ءام نم عني الو هيلع لمح الو بكري الف هرهظ .
 اهمده دقو « مهنيبارقو هروذت ىف ةريثك سوقط مهدنع تناك هنأ رهظيو

 اهمهأ لعل هسفن جحا ى ةريثك سوّقطو رئاعش كانه تناك ًامضيأو « ًامده مالسإلا

 , « هتيبلت ىف كرشي ناك مهضعب نأ الإ نولي اوناكو » : بيبح نبا لوقي « ةيبلتلا

 كيرش الإ كلل كيرش ال « كيبل مهللا كيبل : لوقت « فاسإل شيرق كلسن ناكو
 كسن نم ةيبلت تناكف « ةيبلت ” نع رق 3 كلكم هكلمت « كل وه
 كسن نم ةيبلت تناكو . كيلإ انبحأ امئليدعسو تايبل ء كيبل مهللا كيبل : ىزعلل
 .هنكل « ةيلب الو روجهمب, سيل « ةينب انتيبب ىك « كيبل « كايبل مهللا كايبل : تالل

 دول كسن نم ةيبلت تناكو . . . ةيربلا ىح اص نم هبابرأ « ةيكز ةبرت نم

 )١( قرزألا  134/1١”قرزألا (8) متم ١) اهدعب يقي 3#. ج 8
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 :ةصّلتخلا ىذل كسن نم ةيبلت تناكو . كيلإ ةرذعم كيبل ٠ كيبل مهللا كيبل
 ٠ ,( 2300. . . كيلإ بحأ وه امب كيبل « كيبل مهللا كيبل

 بجر ىهو « مرحلا رهشألا اهومس ٠ تامولعم رهشأ ةعبرأ جحلل اولعجو
 لدي ام همسا ىفو « اهنلاث ىف ةكم ىلإ جحلا ناكو « مرحناو ةجحلا وذو ةدعقلا وذو
 دنع ًامارح رهشألا هذه تناكو . هيف ناك ةيشرقلا ةبعكلل ظعملا جحلا نأ ىلع
 تدعو« راجفلا برح نم ناك ام الإ « بورح بشنت الو « مد حابتسي الف
 مهئادعبل ًانيعمو « مل ةنده رهشألا هذه تناك امن أكو . تيبلا تامر ًاميظع أك اهننا
 نو رجتتي اهيف اوناكو .مهروذن سمت نأ نود اهيلإ لوصولا ف ةسدقملا نك امألا نع
 . ظاكع قوسك مهقاوسأ نوميقيو نو ريكو

 « ةباجحلا اهبومسيو «ةسدقملا مهوب ةنادس ىلع موقت تاعامج كانه تناكو

 ةفرعم نوع دي اوناك ناهك ةندّسلا ءالؤه بناجيو «رادلا دبع ىنبل ةكم ىف تناكو
 ىف سانلل بتلك ام نوفرعيف عمسلا مل قرتسي نحلا نم فئاط مه رخسسهنأو بيغلا
 نب فوعو ىرامتألا بعصم نب ”قشو ىبئذلا حيطسس كلذب فردع نميو . دغلا حاولأ

 دجنو .2"”ةملس ىّرزعو ىسودلا براق نب داوسو ىعازحلا ةملسو ىدسألا ةعيبر
 ةنهاكو ريهز تنب ءاقرزلاو ةيدعسلا ةنهاكلاو ءاثعشلا لثم تانهاك ةنهكلا بناحي

 تويبب قحلي ناك هنأ ىلع لدي ام ىلوألا مالسإلا رابخأ ىفف ."' ةصلحللا ىذ

 رجاهملا ىنأ نب ةيمأ اهيلع ىضق تومرضحب ةروث ىف ًاببس اوناكو « اياغب مانصألا
 1 (4!قيدصلا ركب ىبأ دهعل

 حاورألاب ًاعساو انايإ نونمؤي اوناك مهنأ ىلع لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو
 « ةريخ حاورأ اهنم ناكو « ةعيبطلا رهاظم نم ملوح ام لك ى لحت اهنأو
 ةكئالملا اولعجو ) : ميركلا نآرقلا ىفو . نيطايشلا ىه ةريرش حاورأو ةكئالملا ىه

 اوناكف . ( نولأسيو مهتداهش بتكستس مهقلخ اودهشأ ًآئانإ نمحرلا دابع مه نيذلا
 )١( ص ريخملا ١١” . (قالوب ١ه .

 « 51١/١ قاديملل لاثمألا عمجم رظنا 6 ١/١ ( ىلحلاعبط ) ةيوبنلا ةريسلا (؟ )

 .ه1/5 6 ؟8#»/) >0 "ه١/1 (نديل عبط ) ريثألا نبال لماكلاو
 .1م4 ص ربخملا (:4) ةعبطو 84/8 ( بتكلا راد ةعبط ) ىاغأو
 عبط ) ةيبلحلا ةريسلا»و 7١/1١٠ ىماسلا



 ه6٠

 هللا دنع مهئاعفش نم  مهمانصأك  اهنودعي اوناكو « هللا تانب اهنأ نومتري

 صلاخلا نيدلا هلل الأ ) : زعو لج لوقي ذإ كلذ ىف مهداقتعا نآرقلا ىكحو « هئاكرشو

 مهنيب مكحي هللانإ ىنلز هللا ىلإ انوبرقيل الإ مهدبعت ام ءايلوأ هنود نم اوذختتا نيذلاو

 نولعجيو اهبودبعتيو اهنوفاخي اوناكو نجلل ةروس نآرقلا فو . ( نوفلتخي هيف مه اهف
 هل اوق خو, مهقلخو « نحل ءاكرش هلل اواعجو 0 زعو لج لوي ءابب هللا نيبو اهميب

 مهتادقتعم ف لقوأ مهريطاسأ ىو. ( نوفصيام< ى لاعتو هناحبس ملع ريغب تانبو نيب

 . كلهتف برشلا نع رقبلا كلسمت ىتح ءاملا نع ناريثلا دصت ىتلا ىه نملا نأ

 ةلقل وأ ءاملا ردكل امإ برشت ملف رقبلا اودروأ اذإ اوناكو : ظحاجلا لوقي

 اونظ تعنتما اذإ اوناكف «١2)هعبتت رقبلا نأل « ءاملا محتقيل روثلا اوبرض شطعلا

 ظحادللا ال ضرع « ريطاسألا نم ريثك اهيف مهو . مهئاحيإو نحل لمع نم كلذ

 ءابظلاو ماعنلا بكرت اهنأو مهمأر ىف اهنطاوم نع ثدحتف «هناويح نم سداسلا ءزدا ىف

 مهلتقتو مهي وست كقو « سانلا 3 دلاوتتو 2 ةريثك ر وص 2 روصتت اهمأو تارشنللاو

 مهيدحو ناهكلا فلأي نم مومو ٠ مهفاتهو مهفي رع اليل مستو ؛ ميلك وأ

 . لكلو فش ىمسيو ناسنإلا ةروص فصن ىلع هتروص نم مهنمو «ىكرلا وهو

 َ مهعابس نم ىهو لوغلاو 3 ةالعسلا مومو .رعشلا هيف ثفني ىذلا هناطيش رعاش

 ى ىعسي وهو ةملظم ةليل َْق اهيقل هنأ هيلإ فااضي رعش 2 ارش طبأت مزاد

 هنأ حص نإ ؟"لوقي : اهفرعي الوهو اهلتق ىبح اهب لاز امو اهنزانف « ةالف
 : اس هلئاق

 ٍِ ًَء ٍِء

 ىلاتآ اذام ا رظنأل اهيلع اًمكتم كفن أ ا

 "3 ناننخ وأ وانغ قع توك بلك ةاوشو ٍجدْخُم اقاسو

 : زعو لج لاق ًادحاو ًاغِإ كانه نأو لسرلا نو ركني اوناك نوينثولا ءالؤهو

 ًاهإ ةهلالا لعجأ باذكر حاس اذه نورفاكلا لاقو مهنم ٌرذنم مهءاج نأ اوبجعو )

 .نإ مكتلآ ىلع اوربصاو اوشما نأ مهنم الملا قلطناو. باجمع ءىشل اذه نإ ًادحاو

 ةاوشلا « قلحلا صقان : جدخم (؟) + اهني امو. غر رتازيطا : رنا" يو ل

 . ىلابلا ةيرقلا دلج : نانشلا « فارطألا : 1 ا فاغألا (؟)
/ 
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 نوئمؤيال اوناكو . ( قالتخا الإ اذه نإ ةرخآلا ةلملا ىف اذهبي انعمس ام ءداري ءىشلاذه

 نحن امو ايندلا انتايح الإ ىه "نإ اولاقو ) : هركذ لج لوقي روشن الو ثعبب

 رهدلا الإ انكلبي امو ايحنو توم ايندلا انتايح الإ ىه ام اولاقو :١ لاقو ( نيثوعبمب
 لاق هقلخ ىسنو الثم انل برضو ) : لاقو ( نونظي الإ مه نإ ملع نم كلذب مل امو
 . ( ملع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهيبحي لق ممر ىهو ماظعلا ىبحي نم

 «دحاولا هلإلا ةركفل ًادادعتسا دجن ىبح لهانلا رصعلا رخاوأ ىلإ لصن الو

 ىف كشت تناكو « ءافتتحلا مساب ىعدت تناك ةفئاط دنع ةصاخو

 : قحسإ نبا لوقي . ةايحلا ىف اهيدهي ًاديدج ًانيد سمتلتو مئاقلا ىثولا نيدلا
 نورحشي و هنومظعي اوناك مهمانصأ نم مص دنع ملل ديع ىف ًاموي شيرق تعمتجا ٠

 ةنس لك ىف مل ًاديع كلذ ناكو ؛ هب ( نوفوطي ) نوريديو هدنع نوفكعيو هل

 'مكيلو اوقداصت : ضعبل مهضعب لاق مث ءاّنيجن رفن ةعبرأ مهم صلخف ؛ ( ًاموب

 ا راو لب فلا « لجأ اولاق ضعب ىلع مكضعب

 . . ليفن نب ورمع نب ديزو . . . ثريوحلا نب نامعو . . . شحج نبا
 0 أ نيد اوأطخأ دقل «ء ىش ىلع مكموق ام هللاو نوملعت : ضعبل مهضعب
 « ًانيد مكسفنأل اوسّملا موق ايء عفني الور ضيالو رصبي الو عمسيال هب فيطن رجح ام

 « مهاربإ نيد ةيفينحلا نوسمتلي نادلبلا ىف اوقرفتف . ءىش ىلع متنأ ام هللاو مكنإف

 ىلع ماقأف شحج نب هللا ديبع امأو . . ةينارصتلا ىف مكحتساف لفون نب ةقرو امأف

 رصيق ىلع مدقف ثريوحلا نب نامع مآ . ملسأ ىح يد ىنلخلاا نع رع

 ةيدوج. ى لخدي ملف فقوف ليفن نب ورمع نب ديز امأو . رصنتف مورلا كلم

 ىلع حبذت ىلا حئابذلاو مدلاو ةتئيَسملاو ناثوألا لزتعاف «هموق نيد قرافو ةينارصن الو

 نيلوألا ةباحصلا نم ناكو ملسأ هنأ فو رعمو ٠١ ١© مهاربإبر دبعأ لاقو . .ناثوألا
 . نيمدقملا

 كلذ ىلع لدي انك هئابآ نيد نع لئاملا اهانعم فينح ةملك نأ نظلا ربكأو
 « لئابقلا ىف نيرشتنم اوناك دقف « اهدحو ةكم ىف ءافنحلا ءالؤه نكي ملو « اهقاقتشا
 ةمّررصو ىرافغلا رّذ ابأو ىدايإلا ةدعاس نب سق مهنم خيراتلاو بدألا بتك "دعت ذإ

 . ؟ما١/0 ةيوبنلا ةريسلا -. )١(
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 نب دلاخو ىناودنعلا برظلا نب رماعو ةئيدملا ىف املا توا دأ نبا

 0 نأ نكعو ىديدطا تالدعم و نيكو ققللا تللّصلا ىأ نب ا

 لثم '' ١ مالزألاو ركسلاو رمحلا ةيلهاحلا ىف و مهسفنأ ىلع ومرح نمم ني ريثك مهيف

 ليسغ رماع ىلأ نبا بهارلا ةلظنحو ىميقلا مصاع نب سيقو مشاهنب بلطملا دبع

 لكو ؛ةينيدلا ا ؛ اًدكش ناك اغإ ءالؤه عينص نأ ىف باترن الو . ةكئالمل

 ءاوضأ تجلبنا اف « لالحنالا كشو ىلع تناك ةيلهاحلا ة ةينثولا نأ دكؤي كلذ

 . ًاجاوفأ هيف اولخدو برعلا هقنتعا ىتح « مالسإلا

 ةينارصنلاو ةيدوهلا
 « 2"”زاجحلاو نعلا ىف نيرشتنم دوهيلا دجن ىح ىلهاحللا رصعلا ىلإ لصن ال

 مهمادطصا رثأ ىلع ةري حلا ىلإ نيطسلف ىف ىلصألا مهنطوم نم اورجاه مهنأ نونظملاو

 كلذكو « داليملل 7٠ ةنس لكيهلل همدهو ("116د5) سوطيط رصيقلاب

 « زاجحلا ىلإ مهنم ريثك رف ءانثألا هذه ىف 17 ةنس مهب نايرده رصيقلا مادطصا

 سيل نكلو ؛ كلذ نم مدقأ مهتارجه نوكت دقو . نعلا ىلإ مهنم ليلق ريغ طقسو

 ءاوس ةريزحلا ىلع مهدوفو لحارم طبضلاب اهنم فرعن « ةقيثو صوصن انيديأ نيب
 . امامت ةحضاو ريغ نايردهو سوطيط مايأ ىف مهارجه ىحو « نعلا وأ زاجحلا ىف

 نرقلا لئاوأ ىف ىرخأ ةرابعب وأ ىلهاحلا رصعلا لئاوأ ىف نعلا دوهي عاطتسا دقو

 هولخدي نأو « ساو وذ وه ةعبابتلا كوام نم كلم ىف اورثؤي نأ ىداليملا سداسلا
 تلزن كلذ ىفو « مهقيرحتو نارجن ىراصنب ليكدتلا ىلإ ًاعفد هوعفد دقو « مهنيد ىف

 مهو دوعق اهيلع مه ذإ دوقولا تاذ رانلا دودمخألا باحصأ لق ) : ةميركلا تايآلا

 . ( ديمحلا زيزعلا هللاب اونمؤي نأ الإ مهنم اومقن امو دوهش نينمؤملاب نولعفي ام ىلع

 15غ 1 كوكتمم طءاتع ءعص ةعؤطو طخ باتك برعلا ةريزجم ةيدوهلا قى عجأر 6 (

 آدنو كتاعم طعام ام طع ظنمع هأ 1ككاهصت. هزحلا ىلع داوحلا مالسإلا لبق برعلا خيرات

 . ىلهاجلا رصعلا
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 ةينارصنلا لغلغت نم ىشْخي ناك هنأ دوويلل هتباجتسا ىف قيقحلا ببسلا ناك امبرو

 . ةمواقم نودب اهيلع اولوتسيف « ةشيحلا ىراصنل باوبألا كلذ حتفي نأو هدالب ىف

 هاه ةنس قفار ىذ ةلود اولازأف « مهماوخإل اومقتنا ام ناعرس شابحألا نأ ىلع

 . سرفلا ةدعاسمب اهلهأ اهنع مهالجأ ىتح ءاّسماع نيس وحن اواظو

 ى اًببس تناك كانه ىراصنلا شابحألا اهاضق ىتلا ةرتفلا هذه نأ رهظيو

 اياقب تلظ نكلو . دالبلا ىف مهنتشتو نملا نم مهنم نيريثك جورخو دوويلا قرفت

 «هلينم نبا بهوو رابحألا بعك لثم نم مالسإلا ىف اهنم نوريثك لخد « كانه

 . ريبك رثأ مهيخرؤمو نيملسملا نيب تعاش ىتلا تايليئارس الا ىف امهلو

 ى ترشتنا ةريثك تاعامجو لئابق اوزاكو « زاجحلا 01 نها دوهي نم مهأو

 رئاشع ميم بربي ىف ناكو «ءامسيَتو ىرقلا ىداوو ريبيخو بري : زاجحلا تاحاو

 سوألا مهنيب لزن دقو لدنببونبو عاق ُثيتقونبو ةظيرق ونبو ريضّتلاونباهمهأ ةريثك
 ةعار زلاب نولغتشي اوناكو . امهدايس مييلعناتليبقلا تضرفو « انمدق انك جرزحلاو

 ىلإ دمع نودمعي اوناكو « ةشمقألا جسنو ةحلسألا ةعانصو ةدادحلاو ةغايصلاو

 لوسرلا امهعمج- ىتح « ةيماد بورح ىف اتكبتشاف « نيتيب رعلا نيتليبقلا نيب عاقيإلا

 ضمهانو. نيباحتم اًناودخإ هللا ةمعنب اهدارفأ حبصأف « مالسإلا لع ملسو هيلعهللا ىلص

 2 ميركلا نآرقلا اهروص تاللداجمم تاشقانم هعم نوريثي اوناكف « لوسرلا دوويلا

 رطضا امم «شيرق ريغو اًشيرق مهيلع نوبلؤيو « نيملسملا نيب ةعيقولا نولواحي اوبهذو

 تاقبطو ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا ىفو . ةنيدملا نع مهثالجإإ ىلإ مالسلا هيلع لوسرلا

 ساردملا ىمست ىمست ملل ةودن راد ىف مهنيد نوسرادتي اوذاك مهأ ىلع لدي ام دعس نبا

 « ةيربعلا ةميدقلا مهتغلب ( دواد ريمازم ) روبزلاو شفا ةاروتلا نوأرقي اوناك مهنأو

 .اًنيبرع ارعش مهضعب اهيف .ظنو «ةيموإلا مهنخل ةيبرعلا اوذختا مهنكلو
 « ءاهتو كدفو ىرقلا ىداوو. رييخ دوهي برعت بركي دوهي برعت ام وحن ىلعو

 هل اورهظأو مالسإلا اومواق دقو « ءايداع نب لأومسلاك رعاش ريغ مهيب رهشاو

 | ءالجإب رمأ نأ رمع ثبلي ملو « مهيلع رصتناو « لوسرلا مهب راحف « ءاضغبلاو ةوادعلا

 رغن الإ مهمم قبي ملو 2 ريزخلبا نم مهروهمج جرذف . مي دهع دل نسل نه لك

 « نييلهاخلا ىف ةحضاو ًاراثآ اوفلخ مهنأ ىلع ةلالد ىأ لدي ام انيديأ نيب سيلو . ليلق
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 « ريثك الو ليلق ىف هب نورثأتي ال « مهنيد نعو مهنع نيديعي نويلامشلا برعلا لظ دقف
 . 217 ريثأتلا اذه تابثإ نيقرشتسملا ضعب لواح نإو

 ' نأ ”نظِْيو «2") قرشلاو ىرغلا ةريزخلا ىلاهشو نعلا ىف ةينارصنلا ترشت
 اهراشتنا ىف بابسألا أ نم ناو + ضوالبلا عبارلا نرقلا ذنم أدب نما ى اهراشتنا

 ضرف ىلإ ذوفتلا كلذب اودارأ مهلعلو « ةرصايقلا اهعجشي ناك ةينيد تاثعب كانه

 ىح ىلهاحلا رصعلا ىلإ لصن الو . مهيلإ اهلفاوق زونك لوحتو دالبلا ىلع مهناطلس

 دقو « اهطاوم أ تناك نارجن نأ رهظيو اهريغو نارجن ىف ةرشتنم ةينارصنلا ىرن
 ةدايقب شابحألا لخدو « انفلسأ اهف اهيلإ انرشأ ىلا ةرووشملا هتبكن ساون وذ مهبكن

 . ةنيدم ريغ ىف سئانك ا تينّبو«نوريثك اهقنتعاو ةينارصنلا تمعدُف « ةهربأ
 لوسرلا ىلع مدق اهنم (دفو نأ ةيوبنلا ةريسلا فو «نارجن ةسينك اهسئانك رهشأ نمو
 هيف ناك انك نايسايسلا ناسيئرلا امهو « ديسلاو بقاعلا هيف ناكو و ملسو هيلع هللا ىلص

 ىح مهبتك سردو مهيف فرش دق » ناكو « ةمقلع نب ةثراح وبأ مربحو مهفقسأ

 هومدخأو هولومو هوفرش دق ةينارصنلا نم مورلا كولم تناكف « مهنيدب هملع نسح
 مهاو « نعلا ندم ىف ةريثك سئانك أشنأ ةهربأ نإ لاقيو . ١" سئانكلا هل اونبو

 8ءمارونه ةملكل بيرعت ىهو « ءاعنص ىف سيلقلا اهرهشأ « اهتفرخزو اهتنيزب

 ناولأو ءاسفيسفلاو ةضفلاو بهذلاب اهشقن  هنإ لاقيو « ةسينكلا ىنعمب ةينانويلا
 ةراجحلاو عزجنلا ماخرلاك ءانبلا تال آاهيلإ لقني ناكو . . رهاوحلا فونصو غابصألا

 جاعلا نم ربانمو ةضفلاو بهذلا نم اًنابلص اهف بصنو . . بهذلاب ةشوقنملا

 نيقباسلا مهكولم روصق نم ضاقنأب اهئانب ىف ناعتسا هنأ رهظيو . 2470 سونبالاو
 . مويلا ىلإ امئاق لازي ال دجسم ىلإ نوملسملا اهوح دقو « ةميدقلا مهدلياعبو

 مانجو ةلماع لثم مهريغو ةنساسغلا نم ماشلا برع نيب ةرشتنم ةينارصنلا تناكو

 نأب نولئاقلا مهو ٠ نييتسيفواملا وأ ةبقاعيلا بهذم ىلع اوناكو « ةعاضقو بلكو

 ماثه نبا ةريم ىف نارجن دقو رنا 6 اهدعب امو 41/8“ ىلع داوج رظنا )١(

 . 5" . اهدعي امو ١707 ص كلذكو

 توقايل نادلبلا مججعم ى سيلقلا ةدام ( ؛ ) خيرات برعلا ةريزجم ةينارصنلا ف رظنا 20

 . 1 /لل ىربطلا ريسفتو « سداسلا هزحلا 2 ىلع داوحل مالسإلا لبق برعلا

 . وخيش سيولل ةيلهاحلابرع نيب اهيادآو ةينارصنلاو



 ا

 « ةدحاولا ةعيبطلا باعصأ نومسي كلذلو . ًادحاو ًامونقأو ةدحاو ةعيبط حيسملل
 دقو « داليملل 5٠٠ ةنس ىلاوح دواوملا ىعداربلا بوقعي وه بهذملا اذه بحاصو

 . ماشلا برع نم مهالاو "نسمو ةنساسغلا  انم دق امك  هبهذم ىف لخد

 تلغلغتو « ركبو دايإو بلغت ىلإ اضيأ قارعلا برع ىلإ ةينارصنلا تذفنو
 نظلا بلغأو «نويدابعلا اهب اهقنتعي ناكف نيينثولا اهكولم نم مغرلا ىلع ةريحلا ىف
 ةبقاعي اونوكي ملو . هللا دابع مهف « نيينثولا مهناريج نم ههأ ًازيب كلذب اومس مهنأ

 ( ة[عدامند5 ) سويروطسن ىلإ ةبسن ةرطاسن ًابلاغ اوناك امنإو « ماشلا برعك
 توسانلا مونقأ : نيمونقأ وأ نيتعيبط حيسملل نأ ىري ناكو داليملل 45٠ ةنس قوتملا

 ادنه نإ لاقيو ءرصنتلا ف رذنملا ل 1 نم ةمكاحلا ةئيهلا ترخأت دقو . توهاللا مونقأو
 لخد دقو ءرذنملا تنب دننه هلتسنب لب لاقيو كانه ًاريد تنتبا رذنملا نب ورمع مأ

 ٠ . ةرذانملا رخآوهو « ةينارصنلا ىف نامعنلا اهوخأ
 ةيلاج- اهب ناك هنأ نظيو « اًنيئارصن ةكم هب رخزت ىذلا ىشبحلا قيقرلا ناكو

 هع نم امهلصأ ناينارصن نادبع اهب ناك هنإ لاقيو ٠ ١2"ىراصنلا مورلا نم
 « (؟!ةيلهاجلا ف ةكم راز اسامش نإ لاقيو « "7 تايمور راوج ناك هتإو(؟) رغلا

 اورصنت اموق نأ ىلوقعيلا معزيو .'"' ىحيسم بهار نارهظلا مم ىف شيعي ناكو

 ثريوحلا نب نامعو بهىلأ نب ةبتعو لفون نب ةقرو مهنم مالسإلا ليبق شيرق نم
 ناسح ريشي مهيلإو « ىراصنلا ضعب ةنيدملا ىف ناك هنأ نونظملاو .("”ىدسألا

 : "!لوقي ذإ هل هنأ حص نإ هيلع هللا تاولص لوسرلل هئاثر ىف

 ٍدَحلملا حيرضلا ىف ىراوت ال  اهدوهيو برثي ىراصن تحرف

 تناك وحنلا اذه ىلع ىهو . لدنحلا ةمودو ”بط ىف ةرشتنم ةينارصنلا تناكو

 روصت ف غلابت ال نأ ىغبني هنأ ىلع . لئابقلا ىف عذت ل ىلا ةيدوهبلا نع ٠ هاتخت

 « اقيقد ًامايق ةينا ارصصنلا ميلاعتب اوماق مهمأ نظنو « مالسإلا لبق برعلا نم اورصنت نم

 )١( ةباغلادسأوم ؛4/ ١ماشه نبأ (4 ) 01مم, ةمطتم ظعارم ةطيطمستسم4 00/6
  184ةيبلحلا ةريسلا (ه ) م. ١/ اله .

 )١( ص ىدحاولا لوُرنلا بابسأ 5١7 . ) )5فوقميلا خيرات 5958/1١ .
 ( دلفشره ةعبط ) ناسح .ناويد (07) ءامم» /42 ممالر/و ةباغلا دسأ (م)

 ٠/ 19ص .1:5؟©(2 869 .
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 نوقمعتي ال اولظ مهكلو « عماوصلاو ةفقاسألاو نابهرلاو عيبلا» سئانكلا اوفرع دقف

 حضوي امم ناك امبرو « مهتينيو نم ليلق ريغب هنوطاخي اولظو ء ديدحلا نيدلا اذه ىف

 : 2''ىدابعلا ديز نب ىدع لوق حيضوت ريخ كلذ
031 7 5 ' 6 2 2 5 2 

 بيلصلا»و ةكم برو ىلع ارش نولاي اال ٌءادعالا ىعس
- 

 رثكأ ناك كالذكو « بيلصلا برو ةينثولا ةكم بر نيب همسق عمج وهف

 دج ال هرعش أرقي نمو . هسفن تقولا ق نوينثو نويحيسم مهف «٠ ىراصنلا نم برعلا

 . ةينارصنلا ىف ةفورعملا ثيلثتلا ةركف هيف

 اوفرع املقو « مهئيد نم "رهاظ اوفرع امنإ ةيلهاحللا ف برعلا ىراصن نأ قيحلاو
 تاحلطصمو تاملك مهسفنأ نيينثولا راعشأو مهراعشأ ىلإ تطقس دقو « هدودح

 : 2"!هلوقو سيقلا ئرما ذنف « هسوقطو هصوخش نمو هنم ةريثك

 لّثفملا لابّذلا ىف طيلسلا ناهأ وبهار حيباصم وأ هانّس ةىيضي

 "! ىشعألا لوقي « مهسئانك براحتو نابهرلا ركذ نوددري ءارعشلاو
 و

 رثام ٍرَمرَم ىذ نهي اهبارحم روص 6

 ىف ربكألا شق قرملا لوقي « ليللا رخاوأ ْق اهعرقو مهسيقاو نع اوثدحت املاطو

 ٌ (؟)هرعش رضعب

 1 لا ديلا دب ةيرتش بك انلوح موبلا نم ءاقزت عمستو

 ديعك مهدايعأ ضعبلو « مهيدتل ةنساسغلل هحيدم ىف ىنايبذلا ةغبانلا ضرعو

 : 20 مهيف لوقي ذإ 00 هيمسيو نيناعشلا
 وو 2*٠

 (فراعملا راد ةعبط) تايلضفملا (4 ) . ١١١/5 (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ )١(

 . 590 ص راد ةعبط) سيقلا ئىرما ناويد (؟ )

 .ليللا لئاوأ : ودهاو.حايصلا : ءاقزتلا (ه ) . تيزلا : طيلسلاو و . 58 ص ( فراعملا

 . 1١65 ص اقسلل لهاحلا رعشلا راتخم )١( .14 متر ةديصقلا (رياج ةعبط ) ناويدلا (© )
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 . لعاشملا نودقويف هب نولفتحي اوناك ىذلا حصفلا ديع رجح نب سوأ ركذو
 : 237لوقي « حيباصملاو ليدانقلاب سئانكلا نوئيضيو

 ْ 4 ع
 العمل لابذلا هوشحيو حصل هبشني زيزعلا حابصمك هيلع

 مهدنع روهشي ناكو « دواد لثه نم « ءايبنألا ءامسأ نم ريثك مهئناسل ىلع ىرجو
 ضعب فصو ىف لدنج نب ةمالس لوقي "مت نمو« ةيوقلا ةنيتملا عوردلل هجسنب
 : 29 عوردلا

 قّلفتم ملأ نمانجلا بكك _اهكش دواد جسن نم ةلخادم (") + 7 عندي هر م رو

 ىدتعي فيكو نيدئابلا كواملا نع مهتيدح ردص ىف هكلم نع نوثدحتي دقو

 اب و تيفال نونا ور ا

 هنإف قارصنلا ىدع نم لبق نإ وهو . . عوضوم هنأ اًنظ نظن ًاصصق مريس ءايبنأألا

 ىلإ ةعزن ءارعشلا ضعب رعش ىف ودبتو . اينثو ناكو «٠ ىشعألا نم لبقي ال
 رعش ىف ودبي امك «٠ عضوملا اذه ريغ ىف انفلسأ ام وحن ىلع توملاو ةايحلا ىف ريكفتلا

 : هل هنأ حص نإ  هتقلعم ىف صربألا نب ديبّتع لوقك « هللاب ناميإ مهنم رفن
 بيخُي اال هللا ٌلئاس  هومرخَي شسانلا لأسي نم 2 ِ همام 0

 ةلالحلا ةظفل اوعضو نيذلا مه نييمالسإلا ةاورلا نأ نيقرشتمملا صضعب معزيو

 ةقلعم فو (؟)نزولا ف اهعم قفتت وفتت ىلا تالللا ةملك نم الدب نييلهاحلا رعش ف

 : ريهز

 ملعي ُهّللا مَتْكُي امهمو خيل مكسوفن ىا١ هللا نّمتكت الف

 مَقُْيف لّجعي وأ باسحلا مويل ْرَحَدُيف باتك ىف ٌمضويف 0

 ءاهكحأ :اهكش ءجسنلا ةكحم :ةلخادم (©) . م6 ص سوأ ناويد )١(
 . سباي بح اهل نورق امل ةلقب : للبألا (فراعملا راد ةعبط) تايعمصألا (؟)

 ٠٠0/5 ىلع داوج (4) 1١6٠١ ص



 ل

 هادي تمدق ام ىلع ناسنإ لك بقاعيو « ىنخت امو رودصلا ةنئاخ ملعي هلا
 هنأ ىلع اليلد كلذ ناك ريهزل ناتيبلا حص اذإو « باسحلا موي ىف الج وأ الجاع

 . مالسإلا لبق اوفنحن نمم

 رنا دق ريما ىلةينإ تلا نأ قف: لازيأاق دهام لك قالو

 . ناكو « نيينثولا ءارعشلا ضعب ىف اًضيأ لب نيصاخلا اهئارعش ىف ال ةفلتخم ًاراثآ ءارعشلا

 ٠ ىلإ باسحلاو ثعبلا ةركف برستو « نيفنحتملا تاعامج روهظ كلذ راثآ نم

 ا . نييلهاحلا نم رفن



 ٠ عبارلا لصفلا

 ْ ةيبرعلا ةغللا

 ”مدقلا َْى ةقرغم ةيماس رصانع

 تاملكلا نم ريثك ىف هباشتت ةيماسلا تاغللا نأ ىلإ عضوملا اذه ريغ ىف انركأ

 لك ومن ةفرعم ىف انديفي هباشت وهو « اهئيب ةبارقلا تبثي ًابباشت دادعألاو رئامضلاو
 . ةريخآلا اهمتروص ىف تلكشت ىّتح خيراتلا رم ىلع اهروطتو تاغللا هذه نم ةغل

 ثيح نم تاغللا هذمل ةنراقملا ةساردلا ىف ًاروكشم ءالب تايماسلا ءاملع بأ دقو

 ىّلج ةدئاف انديفت ةسارد ىهو « تاوصألاو بارعإلاو فيرصتلاو ظافلألاو غيصلا
 ًابباشت انظحال نإف . اهتيدح نم اهميدق ةفرعمو ةيوغللا رهاوظلا نم ريثكل خيرأتلا ىف
 سفن اندجوو ىرخألا تاغللا ىلإ انعجرو اهنيعب ةرهاظ ىف تاغللا هذه نم نيتغل نيب

 هذه تناك ىذلا رصعلا ىلإ ىترت اهنأو ةيدق ةرهاظلا نأ كلذ ىنعم ناك هباشتلا

 امإف « نيترواجتم ريغ نيتغل ىف ةرهاظلا ى هباشتلا عقي دقو . هيف ةدحتم تاغللا

 ىلإ ىدأ امهنم لك ىف ىخيرات روطت ةرمث نوكي نأ امإو « ميدق لصأ ىلإ عجري نأ
 ةرهاظلا نوكت نأ امإف ةيمارالاو ةيب رعلاك نيترواجتم اتناك اذإ امأ « ةجيتنلا سفن

 لعلو . ىرخألا ترثأت امهادحإ نوكت نأ امإو « امهداحتا نامزأ ىلإ عجرت ةعيدق

 « انتيب رع ىف ليخدلا اوسرد نيح ىغبني ام رثكأ اوعسوت انفالسأ نأ ىلع لدي ام اذه

 نم ةفئاط نأ ىلإ نيتفتلم ريغ « ةيمارآ ةينايرس اهنإ اولاقو ةريثك ظافلأ دنع اوفقوف
 نم اهوذخأ برعلا نإ لاقي الف « ميدقلا ىماسلا لصألا ىلإ عجرت ظافلألا هذه

 ةيماسلا تاملكلا نم اهنإ لاقي لب «٠ برعلا نم اهوذخأ نايرسلا نإ الو نايرسلا

 ىان يحب ليلخ تارضاحو ىلع داوحل مالسإلا روطتلا » باتك رصانعلا هذه ىف عجار )١(

 . ةرهاقلا ةعماج ىف بادآلا ةيلكب ةرهاقلا عبط) رسارتشجربل « ةيب رعلا ةغلل ىوحنلا
 لبق برعلا خيرات نم عباسلا هزحلاو (9

 م
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 تاغل ىلإ اهروطتو مهتاجهل قرفت لبق مهداحتا نامز ىف نويماسلا اهوادت ىلا ةميدقلا

 . ةيفرصلا ريغو ةيفرصلا اهمامس اهتاصخشم اهل ةلقتسم

 همعز ام وهو ٠ نيقرشتسملا نيب ةعساو ةجض راثأ رخآ الاثم برضنو
 ةجهلب ناك ذإ « برعم ريغ رمألا ّىداب ىف ناك ميركلا نآرقلا نأ نم زرلوف

 فلتخت تناكو « ةبرعم ريغ تناك - معزي ايف - ةجهل ىهو « ةجرادلا شيرق

 ةاحنلا نإ لوقي ىضمو ؛ ةيب رعلاو وحنلا دعاوقل ةعضاخلا ىهاحلا رعشلا ةجمل نع

 نيقرشتسملا نم ريثك نفر دقو. ةبرعملا ودبلا ةغل ا

 : كف ناهوي لوقيو « 2')اناب اضفر ىأرلا اذه رياجو هكدلونو لهوب مهسأر ىلعو

 فرصتلا ةياغ ىلع اًضيأ ظفاح دق نآرقلا وهو ىبرعلا رثنلا راثآ نم رثأ مدقأ نأ امأ د

 كريت ال ىذلا رعشلا ةجردب ءالخلاو حوضولا نم نكي مل نإو رمأ اذهف ىنارعإلا

 نآرقلا مالك عقاوم نأ الإ «© هتاملك ب بارعإ ىف كشلل الاجم ةيفاقلاو ضورعلا بيلاسأ

 : رطاف ةروس نم 7 ةيآ الثم رظنا ؛ كلذك هيف كشلا ًارثأ كرثت ال ةيرايتخالا

 نم ءىرب هللا نأ ) : ةبوتلا ةروس نم * ةيآو (ءاملعلا هدابع نم هللا ىشخي امنإ )
 1 0 ىلتبا ذإو ) : ةرقبلا ةروسنم ١74 ةيآو ( ”هلوسرو نيكرشملا
 ىف تاملكلا عقاوم لثف ( ىبرقلا ولوأ ”ةمسقلا رضح اذإو ) : ءاسنلا ةروس نم

 ل ى الإ نوكي نأ نكمي ال . . . تايآلا

 اذهو ) : لحنلا ةروس نم ١٠0 ةيآ لثم ىف هسفن نآرقلا ةداهش كلذ ىلإ فاضُني
 ةغل نيب ماه قرف هرشعمو دمحم دنع مّقي مل هنأ اذه نم حبرصو (نيبم ىلرع ناسل

 . 29( ودبلا لئابق ىأ برعلا ةغل نيبو نآرقلا

 لئابقلا نم ةيبرع ةليبق نع فرعي مل هنأ اضيأ زرلوف ىأر نالطب تبشي امم
 وأ ىسن دقو . ةيبرعلاو وحنلا دعاوق نم ةيلاخ ةجراد ةجهل تذختا اهنأ ةيلاهشلا

 هنأ ولو ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نع ةيفيقوت فيرشلا نآرقلا تاءارق نأ ىبسانت

 ىلعو . هلوح نم ةبرعملا تاجهللا ىلع ىضقل ةبرعم ريغ ةجهل ىف ةباحصلا ىلع هأرق
 للدي نأ لواحيب (5251© هلاك دجن هنالطبو ىأرلا اذه داسف حوضو نم مغرلا

 )١( اهدعب امو ” ص كف ناهويل فراعملا ةرئاد ىف نآرق ةدام رظنا .

 ص كف ناهويل ةيبرعلا (؟ ) ةيب رعلا باتكو هكدلونل نآرقلا خيراتو ةيمالسإلا ” .
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 ليترت ىف بارعإلا ةاعارم ىلع ٌثحت ةرخأتم صوصن نم هدجو اهب ةرات « هتحص ىلع
 ىح « ةيدابلا برع ةطلاخم اولحر نيلوألا نآرقلا ءارق نأ نم همعزي امب ةراتو « نآرقلا

 يرتوي ركذلا ىلع اهوقسطيو ةيفرصلاو ةيوحنلا مرعش دعاوق اوهقفي

 نأل « نالطبلا حضاوف لوألا رطشلا امأ ؛ زرلوف نم همجزو هلوقل ناثلا رطشلا

 نأ نم ةدلوملا ةيماعلا تاجهللا روصع ىف ءاملعلا ةفاخم ىلإ ريشت انإ صوصنلا هذه
 ١ . ةبرعم ريغ ةءارق نآرقلا ةءارق ىلع ةماعلا ضعب ضعب مجم

 دقفت اهنأ انل نيبت ةلأسملا هذه انضرعو ةيماسلا تاغللا خيرات ىلإ انعجر اذإو |

 ضعب نيب تأشن ةثدحتسم ةصاخ سيل ىحصفلا ىف بارعإلا نإف ؛ ىحي راتلا دنسلا

 وه امتإو « ةدوجوم نكت مل نأ دعب ةيودبلا مهاجمل ضعب ىو برعلا لئابق
 ةيشبحلا هضعب ىف كرتشت اك « ةيدكألا ةيب رعلا عم هيف كرتشت ةيدق ةيباس ةصاخ

 نأ نيرشعو عستو ةئامعستو فلأ ةنس ىف ثدحو . ةيماسلا تاغللا نم اهريغو

 ٠ نرقلا ىلإ عجرت ةريثك ًاشوقن ةيقذاللا نم برقلاب ارمش سأر ىف ءادلعلا فشتكا

 (آتعدمنا) تي رجوأ مساب ًاعدق فرعي ناك عضوم ىف داليملا لبق رشع سماخلا

 ةيب رعلا نمو ةيماسلا تاغللا نم برت اهودجو ام ناعرسو « اهزومر لح ىف اودجو
 عيشي ةيتي رجوألا ةغللا هذه نأ اوظحالو « اهل ًازييمت اهعضوم مساب اهومسف « ةميدقلا

 ناكو « فرصلا نم عنملا رهاوظ اهيف اودجو مهنإف ًاضيأو 1 ةيب رعلا لثم بارعإلا اهيف

 . ةيبرع ةصاخ هنأ نونظملا

 نم عنملاو بارعإلا قرهاظ نأ تايماسلا ءاملع نيب تبث هنأ كلذ ىنعمو

 عم امهندقف اَميِب « امبب تظفتحا ةيبرعلا نأو ةيماسلا تاغللا ىف ناتميدق فرصلا

 ابسني نأ نكمي ثيحب « ةدجتسملا رهاوظلا نماتسيل امهف ٠ تاغللا هذه رثكأ نمزلا

 ب ل 9 ذراوق مواك وددبلا لئابق ضعب ىلإ

 ًاعيمج مهب اًماع بارعإلا ناكل 2 ةصاخلا 6-0 ف 5 بارعإلا مدنع
 مي نأ نيبلا أطحلا نف 34 دجنو زاجحلا ريغو دجنو زاجحلا فو 3 برغلاو قرشلا فق

 ..هلا هن ال اذن هر كل نإ « شيرق ةغل ى المهم ناك بارعإلا نأ معاز

 نم راجنلا ميلحلا دبع هقاس ام عجار )١(
 . روكذملا ةيب رعلأ باتك قى تاقيلعت
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 فيرعتلا ةرهاظ ميدق هنأ ةيتي رجوألا ”ةغللا تدكأ ىلا ةيب رعلا رهاوظ سو

 « فيرعتلا ىف نويمارألاو نوي ربعلا همدختسي ناك ىذلا ءاهلا فرح لباقت ىهو « لأب
 شوقنلا باعصأ ناكو . اهرخآب هنوقحلي نو ريخألاو ةملكلا ءدبي هنوقحلي نولوألا ناكو
 فيرعتلا ىف فرحلا اذه مادختتسا ى نييربعلا نوراجي برعلا ءامدق نم ةيوفصلا

 . اميباو انادخيعللا لأ موقت ىف طبنلا مدختساو . نوينايحللاو نويدوعلا مهلثمو
 فلآلا فذحت دقو « ىّرسعلاو تاللاو هللا لثم مف ءامسأ عم اهبوعضي مهارن ذإ

 ةرسكلا عابشإب ىل دبعو ىل بهو اذكه هللا دبعو هللا بهو نوبتكيف ةباتكلا ىف اهنم
 بارعإلا تاكرح نوعبشي دزألا نإ ٍنويوغللا لوقيو « ءايلا اهنم دلوتت ثيحب اهدمو
 ىمل بهو لثم ف فلألا فذح لديو . ةيبرعلا ىف ميدق عابشإلا نأ كلذ ىنعمو

 زاجحلا لهأو شيرق نع رثأ ام وحن ىلع اهنوققحي الو ةزمهلا نولهسي اوناك طبنلا نأ
 : لأسا ىف نولوقيف « ةريثك تاملك ىف لب اهدحو لأ ىف ميا

 ثدح ةزمحلا ليهست نأو ةميدق ةيب رعلا ىف فيرعتلا ةادأ نأ هانعم كلذ لكو .
 نونكسي اوناك نمم ةيب رعلا لئابقلا ضعب هيلإ ليمت تناك ذإ « ا
 . نييزاجحلاو طبنلا لثم ةريزحلا ىلرغ ىف

 اندجو ' ةيماسلا تاغللا ىف هغيصو ةيبرعلا ىف لعفلا غيص نيب نراقن انذخخأ اذإو
 ربعت اهيب « ةينايرسلاو ةيشبحلا نيتغللا ىف عيشت ةيرغلا لالا نيب ىف ةيدعتلا ةزمه
 لعفأ لباقت مهدنع لعفهف « ءاهلاب هنع ةيمارالا تاجهللا ضعبو ةيئبسلاو ةيربعلا
 تقولا ىو . اعيمج نيتغيصلا نومدختتسي نويدوملاو نوينايحللا ناكو « ةيب ب رعلا ق
 ةيناسوألاو ةينابتقلاو ةينيعملا دصقنو « ةيئبسلا ادع ام ةينميلا شوقنلا دجن هسفن

 وحن ىلع ةيب رعلا تظفتحاو لعفشب ةيدك ألا هنع ربعتو « لعفسب هنع ربعت ةيمرضحلاو ٠
 تناك ةيدعتلا ةادأ نأ ىلإ ناّميل بهذ مث نمو « لعفتسا نزو ق خسلاب فرحت ا
 ضعب دذع ءاه نيسلا تراصو « ةيدكألا ىف ًانيش تراص م « ًانيس لوألا ىف“ ”

 نم لعلو . 2''ةيشبحلاو ةينايرسلاو ةيبرعلا ىف ةزمه ءاحملا تراص ُ « نييماسلا
 قاره ةغيصك اعيمج غيصلا هذه نم اياقب ابيف دحي ةيبرعلا ىلإ عجري نم نأ فيرطلا

 . اهدعب امو ١١ ص ةرهاقلا - نم لوألا هزحلاب « برعلا بدألا ىف ةيبرعلا : ةعباجي بادآلا ةيلك ةلجم ىف . رشاعلا دلجملا اهوا اراقب ول نم هن نقم طا
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 . ءاهاف قاره لاق نف قارهأ اولاق مهنأ 0 هقارأ ىبعمج ءاملا

 ناك هنأكو 2” « هرئاظنو تدرأ ا نأ تدره دح ىلع قارأ ةزمه نم لدب هدنع

 هذه لثم ىف امهادحإب ىتكي نمو « ءاهلاو ةزمحلا نيب ةيدعتلا ىف عمجي نم مهنيب

 « ةددعتم رئاظن هل نأ ىلع شيعي نبا صني ذإ ًاريثك ناك اذه نأ رهظيو « ةملكلا

 : روفصعك فورذهلا طيحملا سوماقلا فو .اذكهورانأ ىف رانهو حارأ ىف حاره نولوقيف
 ءاملا ثالتب تظفتحا اغيص ءامسألا نيب نأ كلذ ىبعمو . عرسأ : فرذهو « عيرسلا

 هنآل نابحلا : مهردكع زاجملا » : سوماقلا بحاص لوقي « اهلاعفأ نمت قتشا اهنأل
 . «عزجلا نم

 ةميدقلا ةيبونحللا ةيبرعلا تاجهللا ضعب هتمدختسا ىذلا لعفس نزو امأ

 ىثالثلا ديزم نم رهزملا فو . لعفتسا ةغيص ىف هب تظفتحا ةيبرعلا نإف ةينيعملاك

 نكميو . ""' سين ىعمب سينس لثم ىف لعفسو مقللا ربكأ اذإ قله لثم ىف لعفه ....

 ةغيص ىلإ دري امه « نيسلاب ئدتبت ىلا لاعفألا نم ريثك ةغيصلا هذه ىلإ 5 نأ

 اهلصأ نوككي نأ نكمي الثم ردهف « ءاهلاب ئدتبت ىتلا لاعفألا نم ريثك لعفه

 مث « ةماتلا ناك نم ناك اهلصأ نكسو « ءارلا تففحخو ءاهلا اهيلإ تفيضأو رد

 ةءودبملا تاملكلا ضعب ىف رظنلا معنذ نأ نكمب سايقلا اذهبو . فلألا تفذح

 عسوش اهلصأ نوكي نأ نكمي عسشف « ةيدكألا لعفش ةغيص ىلإ اهدرتف نيشلاب
 اهتنمزأ ضعب ف مدختست تناك ةيبرعلا نأكو . ادكفز و نع نكرم عسو نم

 نع ةضرعم اهترثآو لعفأ ىلإ لعفه ةغيصب تروطت م غيصلا هذه لك ةميدقلا

 . رسيأو قطنلا ف فخأ اهنأل ىرخألا عيصلا
 ىرن ذإ « رئامضلا ةيماسلا اهتاوخأ نم ةيبرعلا اهيف براقتت ىتلا رهاوظلا نمو

 « تاغللا ضعب مو ةيددع تانزيمم ةدايز عم ملكتملاب صتخت انأ :الثم

 ىلع « ةيدكألا ىف امك فاكلا اهفلخت دقو « لصتملا عفرلا ريمضب ءاتلا صتخت اَيب

 : "”ريبزلا نبا وجهي زاجرلا ضعب ناسل ىلع ءاج ام وحن

 الرا دين .ةهاطو»  .ةكيضم اناظ رتسولا نواب

 ىف هباشتت رئامضلا ىف ةيماسلا تاغللا هباشتت' اكو . تيصع نم الدب كيصع لاقف

 ( تو ريبةعبط )ديز نأل ةغللا ىف رداونلا 0( ه/٠ ىرشخزلل لصفملا حرش 0(

 .48/11ىرذالبلل فارشألا باسنأو ٠١ هص . 5٠١/١ ىطويسلل رهزملا (؟ )



 ل 2

 ءاينألا نأ لع نييئاطلا قنغاهوؤتاو الوصل مسالا لديو « ةراشإلاو ةلصلا ءامسأ

 ةينايرسلا فو « ذ » ةيشبحلا ىف وهو « ةراشإ ءامسأ لصألا ىف تناك ةلوصوملا

 نم ريثك ىف هباشتت تاغللا هذه نإف ًاضيأو . ةيطبنلا شوقتلا ف( ىد »و ء«دو»

 ركذلا نيب ةفلاخلا ىلإ ليملا ىفو ماهفتسالا تاودأو رحللا فورحو فطعلا فورح

 ثينأت فو سنحلا ىف دودعملل هتفلاخو ددعلا ىف - امك جاودزالا ىف ةبغر ىنألاو

 رك ذملا ريسكتلا عمج 3-5 لعفلا

 2 اهئايمأ مدقأ ةيئانثلا ءامسألا نأ ىف ةيماسلا اناوخأ عم ةيب رعلا كريشت

 7 اهنم قتشت  اهتاوخأك - تذخأ دقو « اهب تظفتحا اهم ةريثك ةلثمأ 00

 واو ةدايز وأ ىناثلا فرحلا فيعضت كلذ ىف هتعبتا ام مدقأ نمو « امهدلوت و هريغو

 لثم ةيئانثلا ةداملا رركتت دقو . هتياب وأ هطسو ىف نيل فرح ةدايز وأ هلوأ ىف ءاي وأ

 اهيف كرتشت ىلا تاملكلا ىف ثاحبأ تايماسلا ءاملغلو .. لسلسو رصرصو صحصح

 7 « اهرصانع مدقأ 0 نأ نكمي ىلاو ةيماسلا تاغللا نم اهريغ عم ةيبرعلا

 خأو تنبو نباو مأو بأو ىتنأو ركذ لثم هلاوحأو ناسنإلا ءامسأ ىلإ اهضعب نودري

 نمو . كلمو دلو : ءامسألا هذه ةقلعتملا ةميدقلا لاعفألا نمو «ةرضو ةمأو ركبو لعبو

 روثو لبإو ريزنخو بلكو بئذو رمن لثم تاناويحلا ءامسأ ةكرتشملا ءاهمسألا هذه

 ءاثقو موو بنع تاتابنلا ءامسأ نمو . حبست لعف اهعمو بابذو برقعو رسنو رامحو

 نسو ناسلو مو فنأو نذأو نيعو سأر ندبلا ءاضعأ نمو . ةلبنسو عرزو نوكو

 « مدو سفنو ةيلكو دبكو شركو مظعو نرقو بنذو فتكو ةبكرو رفظو كنون عشو
 ماعلا ءازجأ نمو . ربقو تومو نيكو بيش ل تافضو»و ميعطو عل عص# اهعمو
 فقربو ةليلو مويو لظ اهعبتن اممو « راب و عبنمو ءامو لقتحو ضرأو بكوكو س مشد ءامس
 طظحو سوقو شرعو دومو تيب لثم هعبتي امو هماسقأو تيبلا ءامسأ ضعب مث . بهو

 تاب ورشملاو تالوكألملا نمف .ىر لاعفألا نم اهعبتي امتو ءانإ و لبحو موهسلا هانعم لصأ

 نم ريبك ددع كلذ بناج ىلإو . ىلقو خبطو نحط اهعبتيو ركسو سبدو حمق
 لأنو رك ذو كمكأو رص ىكبو برقو مدقو العو أشنو ناك لثم ءامسألاو لاعفألا

 حبذو م دقفو رظنو بكرو ىسو ىعرو رغصو بنو لقنو لبو حرو رشبو
 (!ةئاملاو ةرشعلا ىلإ ددعلا ءاهسأو لكو مسا لثمو « رقوو كرايو

 0146 ص رسارتشجري هلك كلذ ق عجار )010
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 . تاغللا نم عبرأ وأ ثالث وأ نيتنثا عم ةيب رعلا اهيف كرتشت لاعفأو ءامسأ كائهو
 ةيماسلا تاملكلا نم نوكت نأ امإف « لكشم تاملكلا هذه لثم ىف مكحلاو «ةيماسلا
 « اهنيب تأشن اهنأ ىنعمب ءاهقرفت دعب اهب تصتخا عورفلا ضعب نوكتوأ ؛ةيلصألا
 تاملك نم ةيبرعلا هب درفنتام نأ ن ظي نم تايماسلا ءاملعن مو . رخأتم نمز ف تنوكتو
 نم طقس اهب هب تظفتحا ليصألا ىماسلا نم وه ةيماسلا اهتاوخأ ىف دجوت ال

 زوحي الو ةياغلل لاّيحالا نع ديعب اذه » نأ ىلإ رسارتشجرب بهذيو « اهتاوخأ
 . اهتاوخأ نم مألا ةيماسلا ةغللا ىلإ برقأ ةيبرعلا ةغللا نوك ضرف ىلع الإ هضارتفا
 ىلإ سايقلاب اديعب اًنيقر تقرت ةيبرعلا ةغللا نإف « اهل ببسال ىتا ماهوألا نم اذهو
 نم افولأ تعرتا ةيبرعلا ةغللا نأ ضرتفن نأ نم دب الو . . تايماسلا اهتاوخأ
 صصختتلا ىلإ اهليم نم ارم ايضاح ام حتلا ىف بجع الو ةديدحلا تاملكلا

 هتعرتخا ام ةرثك : كلذل نيلثم برضيو «)١( ةدودحملا ةديدحلا تارابعلا عارتمشا ىلإو

 هتعرتخا ام وه ناث لثمو « ءامسأ نم اهئاودأو اهضارمأو اهءايمشو اهفاصوأو لبإلا باب ىف
 درفنت مث « ال » ةيساسألا هتادأ ىف ةيماسلا تاغللا عم كرتشت ذإ « ىننلا تاودأ نم
 اهيف دجن ذإ « سيل ىوس اهتاوخأ ىف اهنم دجوي ال ةريثك تاودأ نم هتقتشا امب

 تفاضأو « نونلا ةدايزب نلو « مل ىلع ام ةدايزب الو « فلألا فذحو مملا ةدايزب مل ٠

 . اهتعونو ىنلا فئاظو تددع كلذبو « ريغو نإو ام ىه ةديدج تاودأ كلذ ىلإ

 « ةديدج ىرخأو ء اهتنمزأ مدقأىل] عجرت ةيب رعلا ف رصانعئلانه نأ انمدقام لكى عمو

 ةيماسلا تاغللا ىف مالعألا ءامسأ امهيف ثحب 2'نيليوط نيلاقم ناهيل دقع دقو

 ءاممأ اهنم نأ ظح الو . اهتاداعو اهنايدأو اهغيصو اهخيرات ىلع لدي ام اهنم ًاذختم
 ةيناكم ءامسأو ةيويند ءامسأو ةينيد ءامسأو ةيلعف ءامسأو ةيمسا ءامسأو ةدرفم ءامسأو ةبكرم

 نيروبشم لاجل ءامسأو ءاعد وأ ةفص وأ احرف. وأ ةينمأ صخت د ءامسأو ةينامز ءاهسأو

 طبنلا نأ هظحال ام فيرط نمو . ةيبنجنأ ءامسأ ىلإ ةفاضإلاب « تاروهشم ءاسن وأ

 هذه واولاو : لوقي « اذايحأ مالعألا رخآب واولا مهشوقنو مهتباتك ىف نوقحلي اوناك
 ذخأو . اهرخآ ىف واو الب اهوبتكف ةينبملا ءامسألا امأو « برعم مسالا نأ نإ ريش

 ىداحلا دلجملاو «ىناثلا ددعلا « رشاعلا دلجما 0 دقو ص ساق (1)
 . لوألا ددعلا « رشع ةرهاقلا ةعماجت بادآلا ةيلك ةلجم رظنا )١(
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 "الرع نيبو نيب اهرق اوزمعب اموقحلأف :نطندلا طنا قا وارلا له كلذ قعي ترنلا

 نم ةميدقلا اماجحلنيبو ةيلهاخلا ذنم ةيبرعلا ىن مالعألا نيب ةعساو تانراقم ”نراقو
 . ةديج تاظحالع ددصلا اذه ىف ىلدأو « ةيطبنو ةيوفص

 ةيبرعلا نيب ةفيرط ت تافراقم نونراقي تايماسلا ءاملع لازي ال وحنلا اذه ىلعو

 نيبو اهيب نونراقي امك « ةعيدق شوقن ىف تبتك تاجحمل نم اهقبس امو ةيلهاجلا

 اهرهاوظو اهرصانع صالختسا نيلواح ةيماسلا اهتاوخأ نم اهريغو ةينملا ةيبوذحلا ةيبرعلا
 تاجيهللاو ةيشبحلاو ىهاهنأ اوظحال دقو . خيراتلا رمىلع تدج ىتلاو«مدقلا ىف ةقرغملا
 ةيب رعلاو ىه اهنأ اوظحال اك « ةطرفم ةرثك ريسكتلا عومج نم راك ةميدقلا ةينعلا

 « داضلا فرح ًاضيأ اهزيمب امي « امهيف ءاظلا فرح دوجوب نازيمتت 7 ةينهلا وأ ةنوملا

 . تاملكلا ضعب ىف ماللاو ءاظلا عم هلدابتو « هجرخم ىفو هيف ريثك مالك ملو

 ("ةعدق ةيبرع تاجمل

 تبتلك ثالث اهم ةيبذق ةيبرغ تاجمل عبرأ شوقن ىلع تايماسلا ءاملع رب رع

 تبتك ةدحاوو « ةيوفّصلاو ةينايْحْنلاو ةيدوُدلا ةجهللا ىهو « ىبونحلا دنسملا طخلاب

 « ًارارم ميركلا نآرقلا ىف دوم ركذ ءاجس دقو . ةيطبنلا ةجهللا ىهو « ىمارالا طحلاب

 رحبلا ىلإ ًابرغ مهرئاشع دتميو « افوح امو حلاص نئادم ىف نولزني اوناكو

 لو تابورلو قيرخألا دنع مركذ ددرت دقو « ىملسو أجأ ىلبج ىلإ ًاقرشو رمحألا

 اهيلع رع ىلا مهشوقن جرت داليملا لبق نماثلا نرقلا ىلإ عجرت ةيروشأ تاباتك

 « « دالبلا نم ريثك ىف رشتنت ىهو «هدعب ىلوألا نورقلاو داليملا لبق ةريخألا نورقلا ىلإ

 فئاطلا ىف ةيوثيم اهدجن مهانكسو مهماقإ نكامأ ى اهدوجو نع الضف ىهف

 اهلهأ نأ ىلع لدي ام كلذ ىف ناك ابرو « تامامحلا ىداوب رصمو ءانيسروطو

 ةلجمب رشاعلا هزملا نم ىناثلا ددعلا ىف نايل « رثاعلا دلجملا « بادآلا ةيلك ةلجم 000

 ةيب رع تاجط و : هتلاقم كلذكو «بادآلا ةيلك . 47 ص نىاثلا ددعلا

 عمجم ةلجمنم ثلاثلا ءزحلاىف « مالسإلا لبق ةيلامش نم عياسلا هزحلا تاجهللا هذه ف رظنأ (؟)
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 اولجسيل هوشقن وأ هوبتك امم اهروهمجو ةريصق مهشوقنو . ةعساو ةراجت بامصأ اوناك

 مهطخ نأل ةءارقلا ةبعص ىهو « مهنهال ةيعدأ اهنم ليلقو « ىركذلل مهءاوسأ

 لاخ وهو « نييوفصلاو نييفايحللا لثم مهلثم « ىنونحلا دنسملا طخحلا نم قتشم
 ًاضيأ هتبوعص ىف ديزي اميو . ديدشتلاو تاكرحلاو عابشإلا تامالع نمو لكشلا نم «

 ريمضب هشوقن عيمج نأ هيلع ةيوغللا ماكحألا ةبوعص ىف ديزي ام قدأ ةرابعب وأ

 ىل» نم ريمضلاو نبا نم نونلاك فو رح ا ضعب هنم نوفذحي ام ًاريثك مهمأو بئاغلا «

 ةيمارآو ةي ربع راثآ هب طلتخت هنإف ًاضيأو .

 نييلامشلا برعلل ”شوقن ىلونحلا دنسملا طخلاب تبتك اهنأ عم شوقنلا هذهو «

 ةيوحنلاو ةيفرصلا اهبيكارت ىف كلذ حضتيو « ةيلاهش ةيبرع اهنع رّتبعت ىلا ةغللاف
 دجن اكعمجلا ةغيص بناجي ىثملا ةغيص مهدنع دجنو . اهتمزأو اهلاعفأ تاقاقتشا ىفو
 ءابلاو ماللا لثم نم رحللا فورحو رئامضلاو ةلوصوملا ءامسألاو ةراشإلا ءامسأ سفن

 ءاملا ىه مهدنع ةعئاشلا فيرعتلا ةادأ نأ ريغ . واو فطعلا فرحو ىلعو ىلإو

 نمو « لأ ىهف طبنلا دنع امأ « نيبوفصلاو نيينايحللا دنع نأشلا كلذكو « لأ ال
 نوقباطتي كلذ ىف مهو « ءاحلا تاجمل بامصأ مسا نيلوألا ىلع قلطن نأ حصي انه

 ءاحلاب ىئالثلا لعفلا ةيدعت نيينايحللاو نييدوُعلا دنع عيشي هنإف ًاضيأو « نييربعلا عم
 ىف انب رم ام وحن ىلع « نييئبسلاو نييربعلا لثم كلذ ىف مهلثم « ةزمهلا نم الدب

 عضوملا اذه ريغ .

 نايحل ىنب نم اهلهأ لزانم ىلإ ةبسن ةينايحَللا ةجهللا ىه ةيناثلا ةميدقلا ةجهللاو
 زاجحلا ىلامش ىف ةروثنم تايماسلا ءاملع اهيلع ردع دقو « اهشوقن ىف اوركذ نيذلا

 حلاص نئادم نم برقلاب ناداد ىمست مهتضاح تناكو « ةيلاحلا العلا ةقطنعب «
 رخأتي نم مهنم لب « هدعب وأ داليملا لبق اوناك لهو مهخيرات ىف نوثحابلا فلتخيو
 اناقلت ىلا تابوعصلا سفن مهشوقن ىف اناقلتو . داليملل سماحلا نرقلا ىح مهب

 ءاملاب نوف رعي مهو . ديدشتلاو دملاو ةلعلا فورحو لكشلا صقن نم نييدوُعلا شوقن ف
 ةيلهاحلا ةيبرعلا ةلكاش ىلع ماللاب وأ لأب نوفرعي دقو « نييدوملا ةلكاش ىلع «

 ىلع لعفلا غيص نيب نوقبتسي مهو . ىمحلا بع ىمحله لثم امهيب نوعمجم دقو
 لاذلاب نو ريشي مهارن انك ثينأتلا ءات ىضاملاب نوقحلي مهارنو لعفسو لعفه ىغيص
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 مهنا نمو . ءىبط ةجهل ىف ةفورعملا وذو امو نم ةلوصوملا مهئاوسأ نمو . تاذو هذو

 سمش دبعو دو دبع مهنامسأ نمو .ةطإو دوو ةانمو ىَرتعلاو لعب اهرك ذنوددري ىلا

 ةرحو ةعيشو ةيحو تيبو مويو بر مهظافلأ نمو . دوطو رمتو ثيعبو ةانم دبعو
 مهو + . معنمو زدقمو دباغو ثراوو نماخنو. غناصو ..سيدقو ريبكو فاليإو جاترو

 ريكذتلا مهدنع دجن ًاضيأو « ىحصفلا ىف فرعن ام وحن ىلع . نوبسنيو نونكي
 ءايلاو نونلاو واولاب روكذلا نوعمجي مهو رسكملاو ملاسلا عمجللاو ةينثتلاو دارفإلاو ثينأتلاو
 مهدنع ةفاضإلاو رحلا تاودأ ةرمو . ءاتلاو فلألاب ثانإلا نوعمجي امك نونلاو

 . الب نوفني مهارنو « فلخو ىدلو :تحتو دعبو لبقو عمو نمو قو ماللاو ءابلا

 ةيدابب ناروح قرش ىف مئاقلا ةافّصلا لبج ىلإ تبسن دقف ةيوفصلا ةجهللا امأ .

 « ناروح نيبو هنيب ةعقاولا ةرحلا ىف تدجو امتإو « هب شوقنلا دجوت ملو « ماشلا
 ةريزخلا نأل سبللا ةفاخم ةيرحلا شوقنلا نولوقي ثيحب اهيلإ تايماسلا ءاملع اهبسني لو
 ًآملع هوذختاو « روكذملا لبحلا ىلإ اهتبسن اوأر كلذل « ةريثك تارحب *لتمت ةيبرعلا
 قشمد ىلونج ىف ةعقاولا ةرح اك ىرخأ عضاوم ىف اهنم شوقن ىلع اورثع دقو « اهيلع
 « اهنيعب ةنكمأ ىلإ وأ مهنايعأب موق ىلإ بسنت ال اهنأ حضاوو . تارفلا ىلع ةيحاصلاو
 نيتجهللاك ىنونحللا دنسملا طخللا نم قتشم اهطخو . ةيحالطصا ةيمست ىه امنإ
 اهديزب اميو ءابلإ انرشأ ىبلا تابوعصلا سفن هيف ءاملعلا فداصي كلذلو نيتقباسلا

 هبشت كلذكو ءاتلا هبشت ءاحلاو ءاظلا هبشت ءابلاف هباشتت اهفورح موسر نأ ةبوعص
 هاجتالا سكعي دقو راسيلا ىلإ نيهلا نم بتاكلا أدبي دقو « داصلا ءاملاو نونلا ماللا

 . نيملا ىلإ راسيلا نم أدبيف ٠

 « ةطآلل ةيعدأ وأ كيلمت قئاثو اهنونمضي دقو © ةيصخشو ةريصق مهشوقنو
 . مورلاو طبنلا بورح ضعببوأ ىرمصتب خيراتب هنوخرؤيف اهشقن خيرات نورك ذي.دقو
 « ءاهلا مهدنع ةعئاشلا في رعتلا ةادأ ىرنو . انورق هدعب دتمتو داليملا قبست ىهو

 مهدنع عيشتو . دبعلاو سوألا لثم ماللاو فلألاب ةفرعم ةليلق ءامسأ مهدنع تدرو دقو

 تاجهللا ضعبو ةرخأتملا ةيربعلاو ةيشبحلا ةلكاش ىلع تعنلا ىلإ توعنملا ةفاضإ

 مسا عبتيو ©« رمحألا لبحلا نم الدب « رمحألا لبج » الثم نولوقيف « ةيلهاجلا

 طبضلاب «ىداولا اذهىأ « ذ ءوج » نوبتكيوأ نولوقيف همدقتيالو هيلإ راشملا ةراشإلا
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 مهدنع اناقلِتو . راهملا اذه نم الدب « ادراهتلا » لوقنف ةيرصملا انتيماع ىف عنصن امك

 «تيوط وذو ترفحوذ ىرُدب هروهشملا الاثم ىفالوصوم آمسا مدختْسست ىتلا ةيئاطلا وذ

 . تيوط ىذلاو ترفح ىذلا ىأ

 ةينايحللا نيتجهللا نم نييلهاحلا ةيبرع ىلإ برقأ ةماع ةفصب ةجهللا هذهو
 « لعفلا غيصو مالعألا ءامسأ ىف وأ ددعلا مادختساو رئامضلا ىف ءاوس ةيدوكلاو

 « لوهجملل ىبملاو مولعملل ىبملا لعفلا دجن اميب «٠ لعفه مهدنع دجن ال نحنف

 هردصم لتعفف اهرداصمو لاعفألا فيرصت ىف ىحصفلا ةيبرعلا عم هباشتت ىهو

 هردصم لعفناو لاعفإ هردصم لعفأو ةلعافم وأ لاعف هردصم لعافو ةلعفت وأ ليعفت

 « ثنؤملاو ركذملا نيب قرفلل ةملكلا ىلع ثينأتلا ءات لخدت اهارزو . رج ملهو لاعفنا

 « ءافلاو واولاب فطعتو « ةحيصفلا ةيبرعلا ىف ةفورعملا رحلا تاودأ اهيف عيشتو

 عيشيو « ًاددع انتيبرع فورح سفن ىه اهعيمج فورحلاو . ايبو اهب ىدانتو

 الدب مدوو سنأ نم الدب سنو مهدنعف ةملكلا لوأ ىف ةصاخو « اهيف ةزمهلا ليهست
 نمو . حاشإ نم الدب حاشو لوقتف عينصلا سفن عنصت ليذه ةليبق تناكو . مدأ نم

 ةيبرعلا انتاجهل ىف عنصن ام وحن ىلع لك 1 نم الدب لكاو نولوقي مهنأ كلذ
 لعفلا نم ةقتشملا ءاممألا ىف ثلاثلا عم ىناثلا فرحلا نومغدي ال مهو © ةرصاعملا

 ددام انتيماع ىف قطنن ام" طبضلاب « نناظ نوبتكي وأ نولوقيف نظ لثم فعاضملا
 أو. ىبو ىش : .ةيبرعلا اب تظفتحا . قلل ةظوقنملا ملاعفأ نمو ٠ ”دام نم الدب

 تدرو ىلا تارابعلا نمو . ءاي مهدنع صقانلا لعفلا مال ًامئادو « ىعدو ىعرو اجنو

 ىعر » و ناطلسلا نم ىجن ىأ « ناطلسه نم ىجن » : لاعفألا هذه اهيف

 ( رقبه » و زعملا ىأ « زعم » و لبإلا ىأ « لبأه »و نأضلا ىعر ىأ « نأضه

 ىعر ىأ « ذوج طبن قرم ةنس لبأه ىعرو » مهشوقن نم شقن قو . رقبلا ىأ
 مدختست ىهو « رم شقنلا ف قرم ةملك ىبعمو . ىداولا اذهب طبنلا قرم ةنس لبإلا

 عيشو لعبو ةانمو تاللاو اضر مهمآ نمو . ةيرصملا انتاجمل ىف ىنعملا اذه سفنب

 كلذكو رمحلا برشي ال هنإ ليق « طبنلا دنع روهشم هلإ وهو موقلا عيش ىأ موقه

 . ودباع

 نييدوعلا مهتمومع ءانبأو نييوفصلا شوقن نم ةليوط جذامن انتءاج هنأ ولو



 ١ ش :

 نمو « ةحضاو ةروص ىف « ًاعيمج مهتاجحل ىلع ةقدب مكحلا نكمأل نيينايحللاو
 مهملا نمو « الاهكا قيرط ىف اهروطتو ةيبرعلا ومت نم ًابورض روصت اهنأ دكؤملا
 ىلإ اهنم برقأو . ىداليملا ثلاثلا نرقلاب ىهنت ًاعيمج شوقتلا هذه نأ فرعن نأ

 اوذختا ةرامإ مل اونوكو زاجحلا ىلاوش ىف اوشاع نيذلا طبنلا شوقن اناحصف

 ىداو نآلا اهعقومم « ىربكلا انيضاح ( طعمه ارطب ) علم ةنيدم

 اهعضومو رجسملا ىه ىرغص ةرضاج بونحلا ىف مل ناكو . نيطسلف لونج ىف ىسوم
 قرت ىه ةيناث ىرغص ةرضاح لاهشلا ىف مل ناكو «حلاص نئث :ئادم ىمسي نآلا

 ىلإ داليملا لبق ةريخألا نورقلا نم ةرهدزم ةرامإلا هذه تلظو . ماشلا ىف ناروحي

 ةيناث روهظلا ىلإ اوداع طبنلا نأ ريغ «نامورلا ابض اهضوق ذإ « انمدق امكءم ٠ < ةنس

 ناطلس عاستا نم نامورلا ىشخ ذإ 7177 ةنس ىلإ تلظ ةرامإ اهب اونوكو رمدت ف

 . اريمدت اهمترضاح اورمدو اهورسأ ىتح اهب اولاز امو « ايبونز اهتكلم اوبراحف « اهمئارمأ
 تناك دقف .ةراجتلا ىف آعساو ًارود اوبعل مهنأ رهظيو « طبنلا خيرات ىهني كلذبو

 قارعلا ىلإ اهلمختتو نينايحللاو نييدوعلا نمو بونحلا برع نم ضو رعلا ملستت مهلفاوق

 ْ . طسوتملا رحبلا ضوحو

 « ةيمويلا مهتيداحأ ىف ةيلامشلا ةيبرعلا نوملكتي اوناك نويلاهش برع 7
 « ةريثك ةيمارآ راثآ مهشوقن فترهظف مهيدجأب اوبتكو « نييمارآلاب | اوطلتخا مهن

 صئاصخ ضعب ىلع مهطخ ىف نوقبي دقو مماملك ضعب مهنم انو ريعتسي 0

 ءاهسأ 0 ى ترهظف « نييربعلاو نييرصملاو مورلا اوطلاخح كلذك مهو ٠ مهغل

 نييرصمو نييمور صاخشأل ءامسألا هذه نوكت نأ نكمي « ء مهم اهوذخأ ةليلق

 ٠ . مهرامإ ىف اوشاع نيب ربعو

 ىمارالا طخلاب اهوبتك دقو ءاهيلع اورطيس ىتلا ءاحنألا ىف طبنلا شوقن دتمتو

 قرشو ءامتو ىسوم ىداوو رجحلا ىف ةروثنم ىهو « قينيفلا طحلا نم قتشملا

 ثلاثلا نرقلاب ىهنتو « زوردلا لبجو اديصو قشمدو ىرصَسب ناروحو ءانيسو ندرألا

 ىلعو روبقلا ف تايماسلا ءاملع هيلع رثع اهنم ريثكو . ةقباسلا شوقنلا لثم اهلثم ىداليملا

 .اهل نوخرؤي دقو « مهحلال هورذن امو مهنيبارق ركذب ظتكت ىهو « روخصلا قوفو اهباوبأ
 ٠١5. ةنس ىهو ىلوألا مهلود اهيف تهننا ىلا ةنسلاب اهنوخر ؤيام ًاريثكو « مهكولم ءامسأب
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 ةعومجملا باعصأ نع احضاو ًافالتخا نوفلتخي طبنلا نم شوقنلا هذه باحصأو
 « ةيبرعلا فيرعتلا ةادأل ميمادخبلا ىنييوفصلاو نييدوُملاو نيينايحللا نم ةقباسلا © .

 عيشي ناك انمدق امك فيرعتلا ىف ءاحلا مادختسا نيلوألا دنع عيشي ناك اهيبف
 مهفي رعت ىف نييمارالا نوراجي دق مهنأ ىلع ءاناحصف ى ةفورعملا لأ مادختتسا مهدنع
 « ادجسم » دجسملاو « اريق » رهقلا نوبتكي مع دجن دقف اهنياهم ىف فلأ قاحلإب تاملكلا

 ى كلذ اوعنص اعرو . «لأ» ا ةادأ مادختسا مهيلع بلاغلا نكلو
 ىف امأ « مهتيدجيأو مهّطخ مهنم اوذخأ نيذلا نييمارالل ةاراجم « بسحف -
 ىف اهعويش كلذ ىلع لدي امك لأ نومدختسي اوناكف ةجرادلا مهتغلو ةيمويلا مه-ايح
 ةفو رصملاو فرصلا نم ةعونمملا 00 نيب انمدق اك مهشوقن ى اوزيم دقو . مهباتك

 ىف ىبرعلا طحلا ىف هراثآ تيقب هب امه © اهنيونت ىلع ةلالد ًاواو ةريخألل نوفيضي اوناكف

 . رمتو ورمخ لثم

 ةفورصملا مالعألا رخآق واولاو فيرعتلا ف لأ مادختتسا ىأ :ناترهاظلا ناتاهو
 لأ بانك انايحأ نوفتكي مهنأ ظحالياممو .ةيلهاخلا ىحصفلاوةجهللا هذه نييترع
 مهنأكو أكو ءفلألا فذحب ىلعبل دبع اذكهلعبلا دبع نوبتكيوأ نولوقيف اهدحو ماللاب
 اهاندجو ةجهللا هذه صئاصخىلإ انعجر اذإو . عطق ال لصو ةزم# اهولعجو اهولهس

 لعفلاو ريمضلا باوبأ ىف اهنع قرتفت داكت ال ىهف «ةيلهاجلا ةغللاب. ةلصلا ةديدش 15

 نأشلا كلذكو فطعلاو را فورحو ريغصتلاو ةبسنلاو ةلوصوملا ءامسألاو ةراشإلا ءامسأو

 . زعو "لج هللا مههللآ نيب نوركذي مهدجنو . لعفلاو ممالل ثينأتلاو ريك ذتلا ىف
 نسحو دلخو بحو روذنو رذنو مالس لثم ةريثك ةيبرع تاملك مهشوقن ف رودتو
 لأ ظفل ةليبقلا مما مدقتيو « دعسو برو دبعو ةمأو ةأرمو دوعسو فوءرو فطلو

 . مهم ىتبو ىصق لآ لثم ىب وأ
 ىف ةنودم ىهو ةيبرعلا ءامسألا عم قفتت مسا ةئامثالث مهشوقن نم ناهيل جرختساو

 «سايإ «سوأ هللا ةمأ ءةمأ « نيمأ لثم نم 00ج طدامعدص 1مكهنمةمصق) : هباتك
 ىذ دبع ىعي ) ارشوذ مت « هللا مت « مت « ركب « ردب « لعبلا سوأ « هللا سوأ

 « نايح « لظنح « ةثراح « ثراح « رجخ « لمج « مرج « ةميذج (ارشلا
 ء بعص « دوسأ « ةيمس « ةنيكس « ملسم « ملس « دعس « عيس « ديز « بجي
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 « ثرغ « مناغ « بلاغ « ضايع « ةريمع ء ريم « رمع « ىلع « برقع « ىدع
 ء نعم « سيقلا ؤرما « هللا ؤرما « دجم « ل ء بعك ء ىصق ء رهف « ريغم

 « درو « شحو « لئاو « 'ىلاه « خونت « بيقن « ةميعن « رازن « رصن « كلام
 . هللا بهو « نايهو « بهو

 بيرق روط وهو « ةيلهاحلا ةيبرعب ةلصلا ةقيثو دعت هلك كلذب ةيطبنلاو

 ًاعيرس ًاروطت مهتغلب نوروطتي اوذخأ برعلا نأ دكؤملا نمو . ًاديدش ابرق اهنم
 هنم نيقتشم ىطبنلا طحلاب نوروطتي اوذخأ امك طبضلاب داليملل ىلوألا نورقلا ف

 . عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع ىنرعلا مهطخ
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 ىحصفلا ءوشن
 ىتاهنلا اهلكش ةيبرعلا انتغل هيف تذختا ىذلا نمزلا ديدحت لهسلا نم سيل

 بارعإلا ثيح نم ءاوس جضنلا لماك لكش وهو « ةيلهاخلا ىحصفلا هروصت ىذلا
 فورحو رداصملاو عومجللا ىف عساولا عيونتلا ثيح نم وأ قاقتشالاو فيرصتلاو

 فرصلا نم عونمملاب ءاهتنالاو ريكنتلا» فيرعتلاو ىنلاو ءانثتسالا تاودأو فطعلا

 اب ظفتحت مل جراخمو فورحب اهظافتحا كلذ ىلإ ًافاضم طبضنم مات ماظن ىلإ

 . نيغلاو داضلاو ءاظلاو لاذلاو ءاحللاو ءاثلا ىهو « الماك ًاظافتحا ةيماس ةغل

 وعلا نم ةليوط لحارم دعب الإ اهيلإ لصت مل اناحصفل ةماتلا ةروصلا هذهو

 دنسملا ةيدجبأ نم ةقتشم ةيدجبأب تبتك شوقن ىف اهنم جذامت انيأر دقو « روطتلاو

 تبتك ىرخأ شوقنو « نييوفصلاو نيينايحللاو نييدوعلا شوقن ىهو « ىونحلا

 لماكتلا اذه روصت ال ًاعيمج اهنأ ريغ « نييطبنلا شوقن ىهو « نييمارألا ةيدحبأب

 نرقلا رخاوأ ذنم ىلهاحللا رصعلا صوصن هلثمت ىذلاو « ىحصفلا هيلإ تبّنا ىذلا

 روهظ عم ىناملا لكشتلا كلذ امل مت لهف « سداسلا لئاوأو « ىداليملا سماخلا

 . ؟ هنم دعبأ بقح ىف "مت كلذ نأ وأ ىلهاحلا رعشلا

 وهو © ىعيبط وأ طيسب ببسل « ةريسي ةلهس لاؤسلا اذه ىلع ةياجإلا تسيل
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 دعي ىذلا نمزلا طبضلاب اهنم فرعن نأ عيطتسن « ةريثك شوقن انيديأ نيب سيل هنأ
 عضوملا اذه ريغ ىف انمدق اك تايماسلا ءاملع رْثع اًنقحو . ىحصفلل اًنيقيقح ًاءدب
 « ةليلق اهنأ ريغ «سداسلا نرقلا ىلإ ىداليملا ثلاثلا نرقلا رخاوأ نم دتمت شوقن ىلع

 ليوط صن وأ ىندأ صن اهنيِب سيلو « ةيصخش رومأ ىف اهرثكأو « ةريصق ىه مث
 ثدحتي ناك ىلا ةغللا كلتل ةيوغللا صئاصخلا ةلمج هفيعاضت ىف نيبتن نأ نكمي

 صن اهنيب سيلو «بئاغلا ثلاثلا صخشلا ناسل ىلع اهعيمجو « شوقنلا هذه ةبتك اهب

 فورحو تاكرحلاو لكشلا نم انمات اًولخ ولخت ىهو «ملكتم وأ بطاخم ناسل ىلع
 . بارعإلا تامالعو ةلعلا

 « اناحصف نم ًاديدش ًابارتقا برتقت اهدجي شوقنلا هذه ىلإ عجري نم نأ ىلع
 نيرشعو نامت ةنسب خرؤملا ةراغلا شقن وهو اهمدقأ دنع لوألا لصفلا ىف انفقو دقو

 قرش ةراغلا ىف هربق ىلع عضو « ةريحلا كولم ىناث سيقلا ُئرمال وهو « ةثامثالؤ

 . نبا نم الدب ةيمارالا رب ةملك مدختسا هبتاك نأ انظحال دقو « زوردلا لبج

 نموأ «لاعفألاو ءامسألا ثيح نم ءاوسهتي و رع ىف مات كلذ دعب شقنلا نأ ريغ «ةيب رعلا

 هقاقتشا عم هب بوتكملا هطخ نإف ًاضيأو . لأ ةيبرعلا فيرعتلا ةادأ مادختسا ثيح

 فورحلا نيب طباورلا هيف دجوت ذإ . ىلرعلا طخلل ةمدقم دعي ىطبنلا طحللا نم
 . ةرادتسا رثكأ الكش هيف فورخلا ذلخستت انك

 بنقد دقو ءىحصفلا نوكتل !ء"دب شقنلا اذه انذختا ذإ دعبن ال انلعلو
 دقو « بقللا اذه ىلع اهيف ريعن ةرم لوأ ىهو « برعلا كلم بقلب هيف سيقلا ؤرما

 ةدحو ءاشنإ ىف نوركفي اوذخأ برعلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام كلذ ىف نوكي

 نأ ىف الو ةدحولا هذه ىف نوركفي ال هلبق اوناكو « خيراتلا اذه ذنم مل ةيسايس

 ةباتكو ةيبونحلا دنسملا ةباتك نم مهتباتك زيعي وأ مرا عب ماش طع ارامل

 . ةيلامشلا نييمارالا
 بوجوب اقيمع اساسحإ مهساسحإل ًازمر شقنلا اذه نم ذختتن اننأ كلذ ىنعمو

 دصقنو « قرشلاو ىبرغلا نيلامشلا ىف مهضهانت تناك ىتلا لودلا ءازإ مهداحتا

 رمدتو عل ىف طبنلا نم مهفالسأ ةلود ىلع مورلا ىضق دقف «سرفلاو مورلا ىلود

 مهمدايس سرفلا ضرف لثملابو ؛ ملل ةرواجنا ةيبرعلا لئابقلا ىلع مهدايس اوضرفو



 ليحل

 ,نملا شبحلا جاه دقف بونحلا ىف امأ « لامشلا ىف اذهو . قارعلا لئابقو ةريحلا ىلع

 ها6٠7 ةنس ىف اوداعو « ًاماع نيرشع ةدمل عبارلا نرقلا طساوأ ىف اهيلع اولوتساو

 . اهيلع اولوتساف

 نوددهم مهنأ نورعشي برعلا تلعج ثادحألا هذه نأ هيف بير ال ىذلاو
 ةينارصنلاو ةيدوويلا نيتنايدلا اوأر مهنإف « بسحف كلذ سيلو « بونحلاو لاهشلا ىف
 اذه ناكو . مهنيد وزغت تانايدلا هذه لك اوأر « ةيسومللا ةيسرافلا ةنايدلا كلذكو

 « ةيسايسلا مهيصخش تمنف « مهوفطختي نأ نوديري نم اومواقي نأ مل ًازفاح هلك
 مهبواق تسفتلاو « اهلوح نوعمجتي « لاهشلا ىف ةفلت# تارامإ مهل نونوكي اوذخأو

 نوطقسي اوذخأ ءانثألا هذه ىفو . ىربكلا مهتبعكو مهمانصأ ترب ةكم لوح مهؤاوهأو

 نم كريشملا مهودع ةمواقم ىف نيينهلا مهناوخإ اورزاؤيل عبارلا نرقلا نم بونحلا ىلإ

 . ةدعاسمو نوع نم مل هنومدقي ال « مهب نوبتحري نوينهلا ناكو «٠ شابحألا
 لوحتي ةيراجتلالفاوقلا مامز نأ ًاضيأ ظحالن نحنف ءهظحالن املك اذه سيلو

 نيددهملا طبنلا ديب دعي ملو شابحألاب نيددهملا نيينعلا ديب دعي ملف « ةكم ىلإ

 نوعجري اوناك امبرو « نيتلودلا نع نيديعبلا نييكملا ديب حبصأ امتإو « مورلاب

 نم نوغبي امو مهشوجو مورلا نع ًاديعب اهيلإ اوطبه امنأكو « طبنلا ىلإ ملهصأ ىف
 امأ ٠ فئاطلا ىلإ مهرودب اوطبه نيبدوُلا نأ نونظملاو . مهيلع مهتدايس ضرف
 . ليذه لزانم ىلإ اوطقشف نوينايحللا

 « ًاعيرس اومتومنت ةيوغللا نييلامشلا برعلا ءالؤه ةيصخش تذخأ ءانثألا هذه ىفو

 شقن كلذ انل روصي ام وحن ىلع « ةعرس ىف ومني رخآلا وه مهطخ ذخأ انك

 اهشقنو « تارفلا رهو نيرسنق نيب ةبرخ دبزو . داليملل 017 ةنسب خرؤملا دبز

 صاخشأ ءامسأ نمضتي وهو « ةينايرسلاو ةينانويلاو ةيبرعلا : تاغل ثالثب بوتكم
 لماكتت ىلهاحلا ىنرعلا طخللا صئاصخ نأ ىلإ عجرت هتيمهأو « هعضومب ةسينك اونب

 شقن نيبو هنيب ةدتمملا ةبقحلا ىف ةفلت# تاروطت تثدح هنأ دكؤملا نمو . هيف

 خروملا اجلا نارح شن هلاثم ىلعو . ةيئاهنلا ةيطخللا ةغيصلا هذه هل تأيه ةراغلا

 . زوردلا لبحل ىنرغلا لامشلا ىف هونب دبعم باب ىلع دجنو دقو « داليملل 054 ةنسب
 : وحنلا اذه ىلع ىضهي وهو « ةيبرع هتارابعو هتاملك عيمجو ©« قشمد ىلونج



 لن

 ةنس (دبعملا ) لوطرملا اذ تيثب (ملاظ)وملظ (نب )رب (ليبحرش) ليحرش انأ :
 ناسغ ءارمأ دحأ وزغ ىلإ ريشي وهو . « (ماعب) معب رييخ (بارخ) دسفم دعب 4

 « ةفرصنملا مهمالعأ ةباتك ىفطبنلا دعاوقل ًآقفو واو ملاظ ةملكب تقحلأ دقو «ربيخل
 مالقألا ىف ةفولأللا ةروصلا سفن ىهو « ماع » ةملك نم ةلعلا فرح فذحو

 . لوألا ةيمالسإلا

 تلماكت اك" سداسلا نرقلا لئاوأ عم لماكت ىبرعلا طخلا نأ كلذ نم ىرذو

 عجري ىلا ىلهاحلا رعشلا صوصن ةداهشي ىئاهللا اهلكش تذخأو اهسفن ىحصفلا
 « لئابقلا تاجمل تبراقت خيراتلا اذه ذنف ٠ سماحلا نرقلا رخاوأ ىلإ اهمدقأ

 ًاعيمج برعلا ءارعش اهب ظني « ىحصفلا ىه « ةماع ةيبدأ ةغل كانه تحبصأو

 ةيلامشلا لئابقلا نيب ال رشتنت تذخأ ةغللا هذه نأ ىلع ةريثك تالالد لدتو . مهرعش

 طقست ىلا لئابقلا بونحلا ىلإ اهتلمح دقف « لاهشلا ف تشاع ىلا كلت ؛ اهدحو
 اوناك نم ةصاخو « ىلامشلا ىوغللا طيحلا ىلإ نييبونحللا نم ريثك بذجناو « هيف

 . زاجحلا ىنونج ىف دزألا لئابقو نارجن ناكس لثم نييلامشلا نورواحب
 « بونحلا ىف ةيوق بيرعت ةكرح ىحصفلا لاّيكا رصاعي ناك هنأ كلذ ىنعمو

 اذه نم ةيلامشلا لئابقلا لوانتت تناك امنإ اهنإف ةكرحلا هذه ىف غلابن نأ ديرن انسلو

 ةدئاس لازت ال ةيبونحلا ةغللا تناك دقف رافظ ىو نِهلا لخاد ىف امأ « بونجلا

 : ءالعلا نب ورمع ىنأ لوق مهفت نأ نآلا عيطتسنو . مهشوقن كلذ ىلع لدت امك

 نأ ىلع صني هنإف 210« انتيب رعب مهيب رع الو انناسلب نعلا ىصاقأو ريمح ناسل ام »
 . نييلامشلا برعلا ناسل فلاخي ىذلا وه مهارجم ىرجم نمو نيلخادلا نيينعلا ناسل

 نم نإف « برعتلا ىف اوذخأ مهسفنأ نييلخادلا نيينعلا نإ انلق اذإ دعبن ال انلعل لب

 ظحالي 2"! برأم دسل هميمرت دنع داليملل ه7 ةنس اهنود ىلا ةهربأ ةقيثو ىلإ عجري

 ةلمجم ةقيثولا ظفتحت اقحو «ةيلامشلا ةغللا نم الاعفأو ءامسأ تاملكلا ىف ًابراقت اوت

 غيصلا هبشت اغيص اهفيعاضت ىف دجن اننكل « ةيبونحلا ةغلل ةيوغللا صئاصحلا

 قيلعتو قارعلا ىملعلا عمجما ةلجم نم عيارلا دلجمل ةعبط ) مالس نيال ءارعشلا ٍلوحف تاقبط ٠ )١(
 . اهيلع ىلع داوج . 1١ ص (فراعملا راد
 نم لوألا هزلبا ىف ةقيثولا هذه رظنا (؟)
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 دساقو ةفيلخ هل ناك ىأ « دسقو نئفلخ وهل نك و : لثم نم « اًنمات ًابيش ةيب رعلا «

 ةيبونحلا ةغللا ىف دئاق اهانعم دساق ةملكو .

 دق ىحصفلا دجن ىح هنع ثدحتن ىذلا ىلهاحا رصعلا ىلإ لصن ال نحنف

 اهيلع رصتنتو « ةيبونحلا ةيبرعلا وزغت تذخأو . اهطخ اهعم لماكتو تلماكت

 اهحستكت اهنم ةبيرقلا تاهحللا ىف ىهف « ًادعبو ابرق فلتخت تاراصتنا
 ىغبني هنأ ىلع . ًافعضو ةوق فلتخي ًاريثأت رثؤت ةديعبلا تاهملبا ىف ىهو « احاستكا

 ةطبترملا ةميدقلا مهتغل ىلع نوظفاحي مهشوقن ىف اوناك نيينيميلا نأب فرتعن نأ
 اوناك مهنإف ةيلامشلا مهفارطأ ىف ةصاخو ةيمويلا مهتايح ىف اما « مههلآو مهنيدب

 ىحصفلا انتيب رعب نوثدحتي .

 !١ ةيلهاج تاج
 تاجهلل كانه تناك ىلهاحلا رصعلا ىف ةماع ةيبدأ ةغل عويش نم غرلا ىلع

 ىناثلا نرقلا ىلإ اهتنسلأ ىلع ةحضاو اهراثآ تلظو « لئابقلا ضعب اهب تزيمت ةريثك

 ىلإ تاجهللا هذه ةبسنب ًابلاغ اونعي مل مهمأ ريغ « نويوغللا اهلجسف « ةرجهلل
 هيبنتلا نوديري مهنأكو « ىه ثيح نم ةيوغللا ةحصلا مهمه“ تناك دقف اهباحصأ

 ركنن ال نحنو . ميركلا نآرقلا اهناسلب لزن ىلا ةماعلا ةيبدألا ةغللا فلاخي ام ىلع

 كلذ اومّسعي مل مهلكلو « ةذاشلا ةجهللا قطنت ىتلا ةليبقلا ىلع ًانايحأ اوصن مهنأ

 ةليبقلا نييعت عيطتسن ال تاجمل نم عساو ماكر مامأ انحبصأ ثيحب انيلإ هولمح ايف

 ةشكشكلا كلذ نف «نيحلا دعب نيحلاو ةردنلا ىف الإ اهب قطنت تناك ىلا لئابقلا وأ

 ًاضيأ ليقو ء دسأو ممت ضعب ناك ذإ « ةبطاخملا ريمض ناصخت امثو « ةسكسكلاو

 « ًانايحأ لصولا فو « فقولا ىف ًانيش ةبطاخلا فاكب نوقحلي ةعيبر ىب ضعب
 لدب نيسلا قحلت ةعيبر لئابق ضعب تناكو شكبو شكيلعو شكتيأر : نولوقيف

 )١( رشاعلا دلجنا « ةرهاقلا ةعماجي بادآلا ةيلك رهزملا باتك تاجهللا هذه ىف رظنا «
 ممهعصسغ [ئقنفعوطتدص باتكو لوألا ددعلا فق ىحاصلا باتكو ةقرفتم عضاوم ق ىطويسلل

 . نييارل ةلجع نايل ةلاقمو سراف نب دمحأل ةغللا هقف



 ف

 عضيو فاكلا فذحي نم مهنم ناكو « سكبو سكيلعو سكتيأر لوقتف نيشلا
 ش . نيسلا وأ نيشلا اهبناكم

 ى آنيع ةزمه ا نولعجي ذإ ءدسأو سيق ضعبو ممن ف ىهو «ةنعنعلا كلذ نمو
 2 ىدآ نم ًالدبىدعأنوظفلي و « ىدأتسا نم الدب ىدعتسا نوظفليف «تاملكلا ضعب

 :نم كانه ناكو . ىنعد نع اًضوع ىنأد لوقي ناك 'ىبط ىب ضعب نإ لاقيو
 . ”نعو "نع "نأو نأ نم الدب اولاقو « تون اضيأ ماللا لادبإب « نأل لعل ظفلي

 لاقيو «ًانيع ءاحلا لدبت ذإ لْيَذُه ىف تناكو «ةحفحفلا ةنعنعلا نم برقتو
 هذهو . ىتع ىتح ىف نولوقيف كلذ ىف نييلذحلا عينص نوعنصي اوناك فيقث ىب نإ
 عجضتلا اهلثمو « ةيرضملا ةيلامشلا لئابقلا ضعب ىف عيشت تناك ًاعيمج تاجهللا
 نويزاجحلا ناكو « فلألا ةلامإ ىلإ ليمت دسأو سيقو ممت تناك ذإ « ةلامإلا وهو
 « ةدحاولا ةليبقلا ىف ماع نكي مل كلذ نأ رهظيو . نوليمي الف مخفتب اهنوقطني
 لك سيل هنأ ملعا » :هيوبيس لوقي « ليكي ال مهضعبو ليكي دارفألا ضعب ناك دقف
 نم دحاو لك فلاخي دق هنكلو « ليمب نمم برعلا نم هريغ قفاو تافلألا لامأ نم
 . هبحاص بصني ام ”ضعب ليمبو  هبحاص ليعب ام ”ضعب بصشنيف هبحاص نيقي رفلا
 هبحاص رمأو هرمأ نكلو «بضني نمم هريغ قفاوي ال هتغل ف بصنلا ناك نم كلذكو
 ىف طّلخ هنيرتالف كلذك اًنيبرعتيأر اذإف (ةلامإلا ) رسكلا ىف نيلوألا رمأك
 ةذاشلا تاجهللا ىلإ هيوبيس ةظحالم دمن نأ عيطتسنو . « مهرمأ نم اذه نكلو هتغل
 ةيبدألا ةغللا عبت دق ةليبقلا دارفأ ضعب نوكي نأ نكمملا نف «٠ اهانيكح ىلا

 ةجحل ترجه دق اهنيعب ةليبق ىف رئاشعلا ضعب نوكت نأ نكمملا نم لب « ةماعلا
 ىرن ذإ نييوغللا دنع تاجهللا هذه ةبسن طالتخا ببس وه اذه لعلو « اهليبق

 تناك وأ ركب ىف تناك وأ ممت ىف تناك له الثم ةشكشكلا ىف ًفالتخا مهنيب
 ىلإ فالتخالا اذه عجرم نأ نظلا بلغأو « اعيمج مهيف تناك وأ سيق ىف
 . « ليمت ال دق ليمت ةليبق ىف ًادارفأ وأ ةريشع نأ نم ةلامإلا ىف هيوبيس هظح ال ام

 ضعب نع تيور ىلا ةذاشلا تاجهللا ىف ثدح هسفن كلذ نوكي نأ نكمي لئمابو .
 . ةيرضملا لئابقلا

 ذإ ءاطنتسالا هومس ام ةيناطحق ىرخأو ةيرضم لئابق ىلإ نويوغللا بسن دقو



 نفي

 ىطعأ لثم ىف نون نيعلا لدبت بري ىف راصنألاو دزألاو سيقو ليذه لئابق تناك

 نالعف امه امنإو « ناميل ظحال امك الادبإ سيل اذه نأ نظلا بلغأو « ىطنأ لوقتف

 .٠ نافلتحم

 ءارهَبو ةعاضّتق ىف ةلتلتلا كلذ نم « نييناطحقلا ىلإ نويوغللا اهبسن تاج كانهو
 انتيماع ىف عنصن امك نوحجنتونوبتكتو نوملعت :نولوقيف عراضملالعفلا نورسكي ذإ
 جميع نولوقيف « امج ةددشملا ءايلا نولعجي ذإ ةعاضق ىف ةجعجعلاك لذ نمو . ةيرصملا

 ىرشزلا لاقو ا دنع دجأو هج ملكتملا ءاي لادبإ نإ سراف نبا لاقو « ىميمت ف

 . ةددشم امج ةبسنلا ةغيصل ةددشملا ءايلا نولدبي اوناك نييميعلا ةلظنح ىبب نإ

 م ىف ءافلا رسك وهو 2 ميخلا هوت اما هيدا تلك هلق لإ ةارزلا بسنو

 نع عمسو . مهيب و مهعو مهم :نولوقيف ةرسك لو ءاي اهلبق نكي مل نإو نييئاغلا
 ءاي اهقيس اذإ نيبطاخما ريمض ىف فاكلا نورسكي ذإ مكولاب ىمس ام مهنم موق

 لهأو ريمح تربتشاو . امهيف فاكلا رسكب مكبو مكيلع : نولوقيف « ةرسك وأ

 نولوقيف « امم فيرعتلا مال لادبإ ىهو « ةينامطمطلاب ءىيط رئاشع ضعبو نملا
 امتإو « الادبإ سيل اذهو « مايصماو « ربماو ءمهسما : مايصلاو ربلاو مهسلا ىف
 ةعص ىلع لدي ام كلذ ى لعلو « مملاو فلألاب نوف رعي اوناك ذإ +: ةنتع  ةحيخ يف
 انتيماع ىق ةيقب كالذل لازت الو « ةينمي ةليبق ءىط نأ نم نوباسنلا هيلإ بهذ ام

 لئابقلا ضعب ىلإ بسني امي . حرابما لوأو داما ةحرابلا نم الدب لوقن ذإ ةيرصملا
 مهللا كيبل نم الدب نولوقيف « ًاقلطم انيش باطحلا فاك نولعجي ذإ ةنشنسشلا ةينهلا
 نم اههوجو ضعب ىف ةشكشكلا باهصأب نوقتلي كلذ فرهو «شيبل مهللا شيبل كيبل

 تاملكلا ضعب ىف ءات نيسلانولعجي اوناكمبمأ ني ريمح لا ضعب ىلإ بسنيو .نييرضملا
 : مترأ نب ءابلع لوقب كلذ ىلع نويوغللا دهشتسيو . سانلا لدب تانلا : نولوقيف

 تانلا رارش عوبري نبورمع تالعّسلا ىنب هللا حّبق اي

 تايكأ الو ءاَفِعَأ اوسيل
 نأ لع: نمايكألا كي تايكألاو سانلا لدب تانلا ٍلمعتسا هنأ حضاوو

 م كلذ رطنما ةدمأ: نقلا زيكو: عزك نم وف اعوان روك نسل رعاملا اذه

 . اهيورو ةيفاقلا لجأ



 ل

 « لئابقلا ضعب اهب درفنت تناكى لا ةذاشلا تاجهللا هذه نم ريثك ةغللا بتكفو

 نكميو « نييزاجحلاو ممت ةغل اهيف تفلتخا ظافلأل الصف رهزملا ف ىطويسلا دقع دقو

 . ةيوغل تافالخ نم ةيبرغلاو ةيقرشلا لئابقلا نيب ناك ايف ثحبلل لصفلا اذه دمن نأ

 نيلوألا نأ نييزاجحلاو نييميقلا نيب قورف نم نويوغللا هلجس ام مهأ لعلو
 لباقي نيلوألا دنع الاؤس لأسي لأس لثف اهنولسبسي نوناثلا ناكو ةزمحلا نوققحي اوناك
 تيثر لباقي نيلوألا دنع ءينو ةءابعو تأثر لثمو « نيناثلا دنع الاوس ”لسي لاس
 ىلع الو تاملكلا لك ى درطي نكي مل كلذ نأ رهظيو . نيناثلا دنع ىنو ةيابعو

 فورحلا نومعدي نويميقلا ناكو . ةريزحللا نم نيلباقتملا نيبناحللا ىف ةنسلألا عيمج

 : نولوقيف ماغدإلا نويزاجحلا كفي ناك اميب « در لثم رمأ ىثلاثلا ىف ىناثلا

 ىراجي نم نيقيرفلانيب ناكف "سبح ةلأسم تناك نظن ايف اًضيأ هذهو « ”دادّرا

 ديز ام وحن ىنييميملا دنع ام ”لامهإ قورف نم امهنيب رهتشا امي . رخآلا قيرفلا
 نييزاجحلا نأ آضيأ كلذ نمو « امئاق ديز ام نولوقيف نييزاجحلا دنع اهلامعإو مق
 . ىف ًادحاو آقيرط منومزليف ءهص لثم لاعفألا ءاممأ ىرحم « "له » نورْمي اوناك
 ملهو لجر اي مله : نولوقيف « نيتعامجلاو نيتنثالاو نينثالاو ةدرفملاو درفملا ةبطاخم
 نويميعلا امأ « ءاسن اي ماهو لاجر اي ملهو ناتأرما اي مهو نالجر اي ملهو ةأرما اي
 « ةوسن اي نمملهو اوملهو املهو ىملهو مله : نولوقيف « لاعفألا ىرجم هيو رح اوناكف
 . « انيلإ مله مهناوخإل نيلئاقلاو » : ىلاعت هلوقىف ميركلا نآرقلا لزن نييزاجحلا ةغلبو
 اوناكف ويميل امأ ١ رسكلا ىلع ءانبلا مزلت اهنإف نييزاجحلا دنع سمأ كلذ نمو

 تاهيه كلذ نمو . بصنلاو رحللا ىف نيسلا حتفب ”سمأو عفرلا ىف "سمأ نولوقي
 « تاهيه نولوقيف نييميملا دنع رسكلا مزلت اب نييزاجحملا دنع ءاتلا حتف مزلت اهنإف
 ناك دقف « رعشلا قاوق ىف منرَتلا نيونت كلذ نمو . تاكرحلاب بارعإلا اهيف ىورو
 ناكو « روثنملا مالكلاو ىنغي ىذلا رعشلا نيب اوقرفيل « ةيفاقلا نوقلطي نويزاجحلا
 : هتديصق قف ريرج نع فرع ام وحن ىلع ءانون ةيفاقلا ى لملا نولدبي نويميقلا
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 أ نياصأ دقل تبصأ نإ لوقو نّباتعل»و لذاع موللا ىلق

 ةغل قف فذحن وهو « نباصأ» و « نباتعلا » ى اون دملا لدبأ دمف

 : طفلا اذه ىلع تيبلا حبصيف « نييزاجحلا
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 اباصأ دقل ُتبصَُأ نإ ىلوقو اباتعلا» لذاع .موللا ىلق ا
 اهب رهخللاو تاكرحلا سمه ىف نيقيرفلا فالتخا نم اًريثك نويوغللا ىورو

 نولوقيف نويميقلا اهرصقي بالك لثم ىف فلألا نويزاجحلا دمب انيبف « اهادمو

 انتيماع ىف قطنن كلذبو « ”هادن : نوناثلا لوقي هادان نولوألا لوقي اهيِبو « بلك
 مهو « اهحتفت ممتو نيشلا نيكستب ةرشع سمخ نويزاجحلا لوقيو « ةيرصملا

 نويميعلا لوقيو ءاطلا رسكب شطبي نويزاجحلا لوقيو « اهلقثي نمو اهرسكي نم

 « اهمضب ةيرم نويميعلا لوقيو مملا رسكب ةيرم نويزاجحلا لوقيو « اهمضب شطبي

 لوقيو « اهحتفب جحلا نويميغلا لوقيو ءاحلا رسكب جحلا نويزاجحلا لوقيو
 ةيسنلق نويزاجحلا لوقيو « تذختا نويميعلا لوقيو تذخوو تذخت نويزاجحلا

 نويميعلا لوقيو هاردلادقني نويزاجحلا لوقيو « واولاب ةوسنلق نويميعلا لوقيو ءايلاب

 « ةهاركلا نويراجفلا لوقيو « راقلا نويميعلا لوقيو ريقلا نويزاجحلا لوقيو « دقتني

 لوقيو (ةيحصم ) ةنايحض ةليل نويزاجحلا لوقيو « ةيهاركلا نويميقلا لوقيو

 « ذم نواوقيف نونلا نويميعلا طقسيو ذنم نويزاجحلا لوقيو « ةنايحضإ نويميعلا

 ترب نويميكلا لوقيو لعفلا ى ءارلا حتفب ضرملا نم تأرب نويزاجحلا لوقيو
 لوقيو « ءىرب نويميقلا لوقيو « ءارب كنم انأ نويزاجحلا لوقيو « اهرسكب
 لوقيو « ىَلَي هيلقأو هتيلق نويميقلا لوقيو ًاواق هولقأو حمقلا تولق نويزاجحلا
 ةودقو ةوسأ نولوقيف نويميعلا همضيو امهوأ رسكب ةودقو ةوسإ كلي ىل نويزاجحلا

 نويميقلا اهرسكيو « رولا ىف واولا حتفب رتولاو عفشلا : نويزاجحلا لوقيو « مضتلاب
 . تدكأ نويميقلاو تدكو نويزاجحلا لوقيو « رتولا نولوقيف

 « ممركلا نآرقلا تاءارق وه نيقيرلا نيب تافالتخالا روصي عجرم ريخ لعلو

 ةغل ىهو ءاظلا رسكب ةرظن روهمدلبا أرق (ةرسيم :ىلإ ةرظنف ) : ىلاعت هلوق ىف الثف
 : هركذ "لج لاقو « ممت ةغل ىهو ءاظلا نوكسب ةرظن كاحضلاو دهاجم أرقو « شيرق

 تئرقو نييزاجحلا ةغل ىهو ءارلا رسكب ناوضر تئرقو ( ريكأ هللا نم ناوضرو )
 اوماق ةالصلا ىلإ اوماق اذإو ) : ىلاعتو كرابت لاقو « ركبو مم ةغل ىهو اهمضب

 جرعألا اهأرقو « نييزاجحلا ةغل ىهو فاكلا مضفب ىلاسك روهمحلا ارقو (ىلاسك ٠

 ةظلغ روهمدبا أرقو (ةظلغ مكيف اودجيلو ) : لاقو « دسأو ممن ةغل ىهو رسكلاب
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 ةغل ىهو « ةمضلاب ةوُئيَح وبأو ىملسلا اهأرقو ٠ نييزاجحلا ةغل ىهو نيغلا رسكب

 ىحتسي روهمحلا أرقو (ام الثم برضي نأ ىبحتسي ال هللا نإ ) : لاقو « ممت
 « مبمت ةغل ىهو « ةدحاو ءايب ىحتسي ريثك نبا أرقو زاجحلا لهأ ةغل ىهو « نيءابي

 نيكستب لسرلا تئرقو ( لسرلاب هدعب نم انيفقو باتكلا ىبوم انيثآ دقلو ) : لاقو

 نإو ) : لاقو « نييميملا ةغل ىهو اهمضب تئرقو « نييزاجحلا ةغل ىهو نيسلا
 « ءاملا فيفختو لادلا نيكستب ىدهلا تئرقو ( ىدحلا نم رّسيتسا اف متصحأ

 : لاقو « مع ةغل ىهو « ءايلا ديدشتو لادلا رسكب تئرقو زاجحلا لهأ ةغل ىهو

 اهحتفبو نييزاجحلا ةغل ىهو ءاح ار سكب داصحلا تئرقو (هداصتح موي هقح اونآو )

 ( ًامأ ًاطابسأ ةرشع ىتنثا مهانعطقو ) : ىلاعتو كرابت لاقو « سيقو ممن ةغل ىهو

 ىدحإ ىهو اهرسكب تئرقو نييزاجحلا ةغل ىهو نيشلا نيكستب ةرشع تئرقو

 . انمدق امك اهيف ممت تاغل

 اوناك نزام ىبب نإ اولاق دقف « لئابقلا ضعب ىلإ تبسن ةريثك تاجمل كانهو

 نم الدب ةكب نولوقيو « كعمسا ام نم الدب كلعساي .: نولوقيف « "ايم ءابلا نم نولدبي
 ةغل نأمطا نم الدب نأبطا نإ لاقيو « ةالفلا ىهو ةاموملا نم الدب ةابوبلاو ةكم

 نأ وأ ةيميملا تاملكلا لك ى عيشي كلذ ناكأ طبضلاب فرعن الو . دسأ ىنب ىف

 ىناثأ قطني ناك ممت ىب ضعب نإ لاقيو . تاملكلا ضعبب اًصاخخ ناك كلذ

 تروطت دق نييماشلا انناوخإ دنع مف ىنعمي مث ةملك لعلو « ةيفثأ عمج قاثأ نم الدب

 نإ لاقيو . افيفخت ءات نمزلا عم تحبصأ مث ءاث الوأ اهيف ءافلا تبلقف « مث نع

 نولوقي اوناك امك « زرأو زر نم الدب زنر نولوقي اوناك نيرحبلا قف سيقلا دبع ىبب

 « ءاطلاب طلفأ تلفأ ى نولوقي اوناك ممت ىنب ضعب نإ لاقيو « صاجإ ىف صاجنإ
 « هوباتلا نولوقي برتي ىف راصنألا ناك اهب توباتلا لوقت تناك ًاشيرق نإ لاقيو

 نولوقيف فقولا ىف ءاه ثنؤملا عمجلا ءات نوبلقي اوناك مهنأ نييئاطلا ضعب نع ىوريو

 ركد نولوقي اوناك ةعيير ضعب نإ لاقيو . تاوخألاو تانبلا ى هاوخألاو هانبلا
 اوناك نييميملا ضعب نإ اًضيأ لاقيو « انتيماع ى فرعن ام وحن ىلع « ركذ ىف

 لدايتتو . سأر ىنعع صار انتيماع فو « قاسو قوس لثم ىف ًاداص نيسلا نولدبي .

 نييزاجحلا ةغل ىو «هسفن تضاف ممت ةغل ىف « تاملكلا نم ريثك ق ءاظلاو داضلا
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 حتفت تناك ًائيط نأ تاجهللا هذه نمو . ءاظلاب هسفن تظاف نييئاطلاو نييسيفلاو

 ةيصوت لثم ىف نولوقي اوناكو « ىضرو "ىبب لوقتف ىضرو ىب لثم ىف ىئايلا لعفلا .

 تناك اهأ ليذه نع رثأو . ةاصانو ةاراجو ةاصوت ةحوتفم هؤاي امم ةيصانو ةيراجو
 لوقت نييزاجحلاو ةنانك لثم تناك اهنأو « نم ىنعع رج فرح ىبم مدختست
 اهنأو « نبا لوقتف نبا ى ءابلا رسكت تناك اهنأو أو معست نم الدب نيعلا رسكب معن

 لثم ىف ًائيع ءاحلا بلقت تناك اهنأ انب ربو « . نس ل ع عك

 ءاي فلألا بلقت تناكو « ىطنأ ىطعأ لثم ىف لوقت تناك اهنأو « ىتع لوقتف « ىح
 تي ا سا و ا ل

 صوقنملا ةرسك عبشت ثت ال تناكو « اواو فلألا بلقب عوبو لوق لوهجملال اينب اذإ

 ءاي 00 : تاءارقلا ضعب ىف ءاج امك اهفطختو اهسمهم لب .

 طبضي نأ هيف لواح الصف ( ىبحاصلا م هباتك ىق سراف نب دمحأ دّقع دقو

 اه دحأ : هوجو نم برعلا تاغل فالتخا ٠ : لاف « برعلا تاجمل فالتخا
 ةحوتفم ىه ءارفلا لاق « اهرسكو نونلا حتفب نيعتسن انلوقك تاكرحلا ىف فالتخالا
 ةكرحلا ىف فالتخالا : رخآ هجوو . 9 اهنلوقي مهريغو ءدسأو شيرق ةغل ف

 ى فالتخالا وه « رخآ هجوو . اهنيكستو نيعلا حتفب مكعم يوه لكم نوكسلاو
 نمو . ًاديز نعو ًاديز نأ ملوق اهنمو . . كلالوأو كئلوأ وحن فورحلا لادبإ
 ىف فالتخالا اهمو . نوزهسمو نوئزهسم وحن نييلتلاو زمهلا ف فالتخالا كلذ
 . (نييميقلا ةغل ىف ) ةعقاصو ( نييزاجحلا ةغل ى ) ةقعاص وحن ريخأتلاو ميدقتلا
 . تددصأو تددصو تيحتساو تييحتساوحن تابثإلاو فذحلا ف فالتخالا اهنمو
 اهنمو .ديز امبأو ديز امأوحن التعم افرح لدبي حيحصلا فرحلا ىف فالتخالا اهسمو
 . ليم مهضعب و مخفي مهضعبف « ىبرو قت لثمن يتيقلاو هلال ل فدخل

 مهنمو لوألا رسكي نم مهنف « هلثم هلبقتسي نكاسلا فرحلا ىف فالتخالا اهنمو

 قى فالتخالا اهنمو . ( ةلالضلا ورتشا ) و ( ةلالضلا اورتشا ) : لوقيف مضي نم
 لوقي نم مهنمو 2 ليخنلا هذهو رقتبلا هذه لوقي نم برعلا نم نإف ثينأتلاو ريك ذتلا

 اهنمو . نو دهمو نودتهم وحن مخدر ى فالتخالا اهنمو . ليخنلا اذهو رقبلا اذه
 :.ناذه نإو نيذه نإو « مئاق ديز امو ًاعاق ديز ام وحن بارعإلا ى فالتخالا
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 ةروص ىق فالتخالا اهنمو . . بعك نب ثراحلا ىنبل ةغل ًامئاد فلألاب ناذهو

 مكرمأي وحن سالتخالاو قيقحتلا ف فالتخالا اهنمو . ىراسأو ئرسأ وجنن عيبا

 فقولا ىف فالتخالا اهنمو . اهرسكو ءافلا نيكستب هل قع وحنو اهنيكستو ءارلا مضب

 رظنأ وحن ةدايزلا ىف فالتخالا اهنمو . ْتمأ هذهو ةمأ هذه لثم ثينأتلا ءاه 3

 داصتلاو داصحلا موقك ناتغل ةدحاولا ةملكلا ىف عقي » هنإ سراف نبا لاقو ( روظنأو

 جاجّرلاو جاجّرلاو جاجرلاوحن تاغل ثالث ةملكلا ىف عقيو « اهحتف اهحتفو ءاحلا رسكب

 تاغل سمح اهيف نوكيو . ..تاغل عبرأ ةملكلا ىف عقيو « اهرسكو اهحتتفو ىازلا مضب

 وحن تاغل تس اهيف نوكيو . لمتشلاو لأئمّتشلاو لْمّتشلاو لمّثشلاو لاهثلا وحن
 طاتْسقو فاقلا مض عم اداص نيسلا لادبإبو اهرسكو فاقلا مب ساطسق
 . طاسقو طاسسقو

 ىق ريثك فالتخا مهنيب ناك تاملكلا قطن ىف تافالتخالا هذه ءاروو

 بهذلا لثم ةيبرعلا ىف تافدارثملا ةرثك هنع أشن امم تايمسملا ضعب نع رييعتلا

 حمقلا » : نييبتلاو نايبلا ف ظحاحللا لاق « ربلاو حمقلاو رطملاو ثيغلاو دجسعلاو
 ريسفت ق نورسفملا لوقيو « ةيزاجح ةغل ربلاو ةيفوك ةغل ةطنحلاو ةيماش ةغل

 ءامسألا ىف فدارتلا نوكي اكو . ةطنحلا وه موفلا ( اهموفو ) : ىلاعتو كرابت هلوق

 أشني ام ًاريثكو . اومصاختو اوعقاوتو اوب راحتو اوكراعتو اولتاقت لثم لاعفألا ىف نوكي
 ضعبب اهضعب لادبإ وأ فورحلا ضعب فذح ىف مهتاجهل تافالتخا نم فدارتلا

 طاسو ركذاو ركدا لثمو توباثو هوباتو توبات لثمو ربقلا ىنعمب فدجو ثدج لثم
 تحجسو ةمامحلا تعجس لثمو ةغل ى مافلو ماثل لثمو « طلتخا ىنعب طاشو

 . ةغل ىف ةظحو ةوظح لثمو ءاحلاب

 فالتخا ىلإ هروهمج ىف دري وهو « ةطرفم ةرثك ريثك ةيبرعلا ف فدارْلاو
 ءاممأ نم ةينهذلاو ةيسحلا ىناعملل هتعضو ايف لئابقلا فالتخاو تاجهللا

 ةدام تعستا كلذبو « موقلا ةنسلأ ىلع راد ام لك اوعمجم نيبوغللا:نإف « لاعفأو

 كلس ىف تمظُن « تاجيل هده يي اوتو « ًاديدش ًاعاستا ىبرعلا مجعملا

 ركنملاو رداونلاو دراوشلاو ذاوشلا مهتحابم ى نويوغللا ريم اًّنقحو « ةيبرعلا وه دحاو
 « اهنم ريثكب رهزملا ف ىطويسلا ظفتحا دهاوش كلذ ى اوقاسو حيصفلا ريغو كو رثملاو



 لي

 فيسلا ءامسأ نوصخن اويهذ دقو . اعدج اهيف اهودشح مجاعملا اوفلأ نيح مبنكلو

 مهتدمأو « ريعبلاو سرفلاو دسألا ءاممأ اوصحأ لثملابو « نوسمحخ امنإ نولوقيو الثم

 كاذ ُْق دفني داكي ال قدأ ةرايعب وأ ديقني هل دلع لئابقلا نيب ةيوغللا تافالتخالا

 اذه ىف ةيب رعلا ىراجت نأ نكمي ال تاغللا نم ةغل نإ انلق اذإ غلابف ال انلعلو . هلك

 نم بولسأ اهبف عيشيل اهدعأ دقو « اهيف عساو باب وهف « فدارتلا باب : بابلا

 . هبارضأو ظحاحللا دنع ىيسوملا فدارتلاو وصلا راركتلا

 هددعتو تايمسملا نع اهيف ريبعتلا نيابتو ةيلهاجلا تاجهللا ىلإ ًاضيأ عجرري اممو

 ةليبق دنع عيشت مث « ىبعمب ةليبق اهلمعتست ةدحاو ةملك دجن ذإ « دادضألا باب

 مظع ىنعع, للج لثم « هضقاني داضم ىنعمب لب « بسحف هل رياغم ىنعمب ال ةيناث
 هب فصوي نودبا كلذ نمو « ريقح ىنعمب ىتأت املأ ىلع "صنت مجاعملا دجن اننإف

 ةلك اش ىلعو . مارحلاو لالحلا ىنعمب لْسَبلا هلثمو ءامهيلع لديو ضيبألاو دوسألا

 لثم نيضقانتم نيينعم نع ريعتف لاعفألا ىف داضتلا نوكي دق ءامسألا ىف داضتلا

 عاب ىبعمبو ىرتشا وهو هفرعت ىذلا اهانعمب ىرش لثمو فاخو بغر ىبعمب اجر
 « تافدارأملا هلجأ نم ترثك ىذلا ببسلا سفنل دادضألا رثكتو . هداضي ىذلا
 اهترثك ببسب اهل نويوغللا درفأ دقو « ةدحاو ةليبق لامعتسا نم تسيل اهنأ وهو

 هيف حضتي ام دصقن امنإ نحنو . ىرابنألا نبال دادضألا باتك لثم ًابتكو ًاثاحبأ

 نيب نوكي ام لمش ىّبح « دضلا موهفم اوعَّسسو نيبوغللا نإ « هب انلثم امم داضتلا
 « ةقشع لمح ىبعع,و « لمح ىبعمب ءان لثم ىنعملا ىف ةليئض قورف نم نيلامعتسا

 برعلا مادختساك « ةراعتسالاو زاجنا نع أشن ام دادضألا ىف اولخدأ مهنإف اضيأو

 اهموهفع دادضألا نم "دعي ال هوحنو اذهف . الؤافت ىعفأب غودلملل ملسلا ةملك
 ىبعمب ةوهرلا لثمو هانركذ ام لثم دادضألا نم دعي ىذلا امتإ « قيقدلا ىوغللا

 ثيغملا ىنعمي خراصلاو حبصلاو ليللا ىنعمب ميرّصلا لثمو رادحنالاو عافترالا
 < مهنأ انلق انك كلذ عجرمو . دسألا ةرفحلو عفترم ا ناكملل ةيبزلاو ثيغتسملاو

 ةليبقلا اهي عمست الو « ىمسم ىلع ةملك ةليبق قلطت دقف « نيدعابتم ةريزحلا ىف
 ديبع وبأ لاق «ةفداصم ضحمو ًاقافتا كلذ نوكيو هداضي ىمسمل اهعضتف « ةديعبلا

 ىراصنألا سوأ نب ديز ابأ تعمس : فنصملا بيرغلا هباتك نم دادضألا باب ىف
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 ء ىشلا تقلو .. ءوضلا سيق ةغل ىف ةفدسلاو ةملظلا مبمت ةغل ىف ةف'دّسلا » : لوقي
 نعو ٠'2. هتوحم ىبعمب هتقمل نولوقي سيق رئاسو ليقع ىنب ةغل ىف هتبتك اذإ ًاقمل هقلأ
 ةعصعص نب رماع ىنب رئاس نم وأ بالك ىب نم لجر جرخ » : ديرد نبا

 كلملا 0 املف هيلع كلملاو ءحطس ىلإ عللطأف ( ريمح لايقأ نم ) ندَج ىذ ىلإ
 بو مث عيطم عماس ىفأ كالا ملعيل : لاقف « دعقا ىأ بث : : هل لاَقف « هربتخا

 مالك ىفبشولا نإ ! نْمعَّللا تيبأ : هل اولاقف ؟ هنأش ام : كلما لاق . حطسلا نم
 . اذه نكي ملو .' 9 مهيب رعك انتيب رع تسيل : كلملا لاقف ( زفقلا ) رفطلا رازن
 اًضيأ ناك لب « بسحف ةيريمحلا نييبونحلا ةغلو ىحصفلا رازن ةغل نيب داضتلا
 . اهناطوأ دعابتل ةيلامشلا لئابقلا ةنسلأ ىلع رودت تناك ىتلا تاملكلا نم ريثك ىف

 ةيلهادبا ىف لئابقلاتاجه نيب تافالتخالا ريوصت ىف ىضمن نأ ديرن الو
 « ةدودعم فص ىف اهبعوتسن نأ عيطتسن ال اننأ وهو ى عيرط ببسل « كلذ نم رثكأ

 تاجمل ةيلهاحلا ىف تناك هنأ حضتيل اهبناوج ضعب نع فشكن نأ اندرأ امنإ
 نكت مل اهنأل اعيمج اهولجسي مل كش ريغ نمو « ًافارطأ نويوغللا اهم لجس « ةريثك

 اب لت ىلا ىحصفلا فلاخي ام ىلع هيبنتلا مهم مدعي ناك امنإ « « اهناذ دح ى مهينغت

 لاوحألا رثكأ ىف اوصني مل كلذ لجأ نمو « ع نآرقلا اهب لزنو هادا رعشلا
 ىلع ًانايحأ مهصتن عم مهنإف اًضيأو « ةذاشلا ةجهللاب قطنت تناك ىلا ةليبقلا ىلع

 ةجولا كلن ةرعتطسي اوناك اهفارفا لك له انمدق امك نييتن نأ م

 هلك اذه ىق لعلو . اهدارفأ ضعبب وأ اهرئاشع ضعبب اًصاخ ناك كلذ نأوأ

 اهعمج ىلا ةريفولا اهتدام نم مغرلا ىلعف « ةيلهاخللا تاجهللا ةسارد ةبوعص حضوي ام
 نيح ا « نيمختلاو نظلا اهيف ًاعساو لاجمالظيو ةحضاو ريغ لظت نويوغللا

 . ليذه ةجهل وأ ممت ةجهلك اهنيعب ةليبق ةجهلل ًادودح عضن نأ لواحن
 ا مع هنولعجم ةراتف لالا ىلإ هويسن امث ريثك ةبسن ق'اوب رطضا ءامدقلا

 ةريشع ول ا هنولعج ىردخأو « ةيسيق ةريشعل وأ سيل هنواعجي ةراتو ةيميمت

 . ةدحاولا ةيوغللا ةرهاظلا ىف ةدغابتم لا نيب نوكرش 00 ةينب

 )١( رهزملا (؟) . "مورا رهزملا ١/عو" .
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 ةيشرملا ةجهللا ةدايس
 ”"ةيلامشلا ةيبرعلا لئابقلا نأ ىلع ةعطاق ةلالد لهاج رعش نم انيديأ نيب ام لدي

 مهلئابق فالتخا ىلع ءارعشلا ناك ىحصف ةيبدأ ةجحل ىلع اهنيب ايف تحلطصا
 ةجهل نع عفتري هرعش ظني نيح رعاشلاف « هرعش اهيف نومظني اهب راقتو اهدعابتو
 صئاصخلا ةلمج تفتخا مث نمو « ةماعلا ةيبدألا ةجهللا هذه ىلإ ةيلحملا هتليبق

 . !دجاليلق الإ مهئارعش رعش ىف حضتت ملف اهجهل ىف ةليبق لك اهب تيم ىلا
 اهنوذختي ءارعشلا ناك ىلا ةجهللا هذه ىف نيقرشتسملا 2')ءارآ تفلتخا دقو

 | نم ةيساسألا ءازجألا فتاجهللا نيب تافالتخالا نإ هكدلون لاقف « مهرعشل ةغل ْ

  اهنم تبكرت دقو «ةليلق تناك «تارفلا ملقإو دجنو زاجحلا لثم « برعلا ةريزج
 ةليبقل ةنيعم ةجهلت سيل اهنإ لوقي ىديوج هعبتو . ىحصفلا ةجهللا هذه ًاعيمج.
 اهنأ ىلإ رشيف بهذو . مهز واج نمو دجن لهأ تاجمل نم جيزم ىه امنإ « اهنيعب
 لئابقلا ةغل اهنأ ىلإ ونيلاف بهذو . لئابقلا نم ةليبق ىلإ اهبسني مل هنكلو « ةنيعم ةجهل
 ةيوغللا مهتدام اهلهأ نم ةاحنلاو نويوغللا عمج ىلاو رعشلا ,ظنب ترهشا ىلا

 دحاو مكح ءاول تحت اهتملك ةدنك كولم .عمج ىلا "دعم لئابق ىهو « مهدهاوشو

 تاجهللا ىدحإإ نم تدلوت اهنأ هيأر ىو . ىداليملا سماحلا نرقلا فصتنم لبق
 . برعلا نيب ةدئاسلا ةيبدألا ةغللا تراصو « ةدنك ةكلمم نمز ىف تبذبمو « ةيدجنلا

 تاريغت ءارعشلا اهيف لخدأد قو ةماعلاو دجن بارعأ ةجحل اهنأز رلوقو نامتراه ىريو .
 لصيل « ةفلاخم ةغللكتت تناك برعلا دالب ةيقب نأ معزي زراوث ىضمو « ةريثك
 « ةيكم ةيبعش ةغلب لزن ميركلا نآرقلا نأ وهو « هانضحد نأ قبس ىذلا هيأر ىلإ
 ةغل تناك ىحصفلا نأ ناماكورب معزو . حيصفلا بولسألاب كلذ دعب بتلك مث
 ٠ . 2 اعيمج اهتذغ نإو”ثاجهللا قوف ةمئاق ةينف

 )١( (ةرهاقلا ىف ةضبلا ىلع داوج ةلاقم ءارآلا هذه ىف عجار .
 عبط ) ناملكو ربل ىنرعلا بدألا خيرات (؟) ةفاقثلا باتك ى مالسإلا لبق برعلا تاجحل نع
 . 48/1 (ةفرامملا راد ةبتكم رشن ) ةرصاعملا ةايحلاو ةيمالسإلا



 لش

 :ةيبدألا ةجهللا هذهل ًادودح مقي نأ ريشالب لواح ونيلان ىأر نم ءوض ىلعو

 سيقو ممت ىهو « مهمدام ةاحنلاو نويوغللا اهنع ذخأي ناك ىلا لئابقلا ىل ع ًادمتعم

 دودحلا هذه 0 « ةيئاطلاو ةينانكلا رئاشعلا ضعبو نزاوه اينلدعو ليذهو دسأو

 اهجتم ةكم ىونج نم لايمأ ةعضب ةفاسم ىلع امهدحأ دتمب نيدطخ نيب ةروصحم

 ىلإ برعي ىحاوض نم لامشلا ىف امهيناث دتعو نيرحبلا ف ىبرعلا جيلحلا ىلإ اقرش
 نأو عم نآرقلاو ىلهاحلا رعشلا نم ةقتشم ىحصفلا نأ عزي بهذو . ةريحلا ىلاهش

 نم تدلوت ةغل ىهو « رعشلا اذه ةغل ىلع امنإو ةيكملا ةجهللا ىلع دنتسي ال نآرقلا

 ىلع تماست ىلا ةجهللا هذه انل نيبي لو « ةيبدأ ةغل ةبترم ىلإ تعفترا ةيلحم ةجمل

 ىلا ىه شيرق ةجهل نوكت نأ ىف ككشي ىضمو « اهيماست بابسأ الو اهناوخأ
 ٠ (١١ىاستلا اذه اهسفنل تقققح

 اهباعصأ اهمب دارأ دقو «س”دسلاو 500 هذه لك نأ حضاوو

 ىحصفلا ةجهللا هذه نأ نم انفالسأ سوفن ىف رقتسا ام ةضقانملا دشأ اوضقاني نأ
 تناك و : ىنارافلا رصن وبأ لوقي نكمل ركذلا اهب لزن ىلا شيرق ةجمل ىه امنإ

 قطنلا دنع ناسللا ىلع اهلهسأو ظافلألا نم حصفألل ءاقتنا برعلا دوجأ شيرق

 نع القن سراف نب ديحأ لوقيو '''« سفنلا ق امع ةنايإ اهيبأو ًاعومسم انيحأو

 ءاماعلاو مهراعشأل ةاورلاو برعلا مالكب انؤاملع عمجأ ١ : هللا ديبع ىنأ قد ليغايتإ

 هللا نأ كلذو «ةغل مهافصأو ةنسلأ برعلا حصفأ ًاشير ة نأ مهلاحمو مهمايأو مهن ءاغلي

 ًادمحم ةمحرلا 'ىبن مهنم راتخاو مهافطصاو برعلا عيمج نم مهراتخا هؤانث لج

 تناكف «هتالوو « مار كلا هتيب ناريجو همرح ناطق اشيرق لعجف ملسو هيلع هللا ىللص

 ى شيرق ىلإ نوت احتيو « جحلا ةكم ىلإ نودفي مهريغو اهجاتجسح نم برعلا دوفو

 دوفولا مهنتأ اذإ اهتسلأ ةقرو اهناغل نسحو اهتحاصفق عم شي رق تناكو . . مهرومأ

 عمتجاف ٠ مهمالك ىصأو ماع نسحأ مهراعشأو مهمالك ن زم او ريخت برعلا نم

 كلذب 0 ةايياع اوبل لا مهقئالسو مهزئاحن ىلإ تاغللا كلت نم اوريخت ام

 سيق ('!ةيفرجع الو من ةنعنع مهمالك ى دجت ال كنأ ىرت الأ برعلا حصفأ

 بيرغلا بلطو رعقتلا : ةيقرجسلا () 2 ريظالل ىرملا بدألا خيرات رظنا (1)
 . مالكلا نم ىثحولا . اهدعب امم

 . 5١1١/١ ىطويسلل رهزملا (؟)



 ليفي ٠

 ةغل تناك » نودلخ نبا لوقيو 2. «2١١ ةعيبر ةسكسك الو دسأ ةشكشك الو

 « مم اهج عيمج نم ىجعلا دالب نع اهدعيل اهحرصأو ةيب علا تاغللا حصفأ شيرق

 برعلا رئاس نإ ىبح » ىجعلا بيلاسأب رثأتلاو داسفلا نم مجاعألا نع اهدعب اهئاصف

 لهأ دنع داسفلاو ةحصلا ىف موغلب جاجتحالا ناك شيرق نم نم مهدْنعب ةبسن ىلع

 . ©( ةيبرعلا ةعانصلا

 ةيرظن اوضفر نيح ضرفلاو سدحلا ىف قيفوتلا مهبناج نيقرشتسملا نأ انيأر ىفو
 تاجه ىف اهنوبلطي اوبهذ دقف « ةيشرقلا ةجهللا نيع ىه ىحصفلا نأ ىف برعلا
 ةيسايس ةلاح هب نرتقت نأ دب ال اهنيعب ةجحل عورش نأ نيسانتم « ةيدجنلا لئابقلا
 ةغل حبصت ثيحب « راشتنالاو عورشلا اذه امل مم « ةيراضح وأ ةيحور وأ

 ةريغصلا اهتادحو لظت ابيب اهبدأل ةادأ اهذختتف « ةريبكلا ةعامجلل روعشلاو ركفلا

 كلتب رفظت ىتح « عويذلا ىف ةيبدألا ةغللا لازت امو . ةيلحما اهتاغلب اهايح ف ثدحتت
 . ةيلمعلا ةيمويلا ةايحلا ىف مدختست ىلا ةيلحملا تاغللا

 تاجهللاو تاغللا عيمج ىلع دجن ىف ةليبق ةغل قوفتل اًنيِبس انبلط اذإ نحنو
 اندجو شيرق ىف كلذ انبلط اذإ اميِب « نيقرشتسملا زوعأ ام" كلذ انزوعأ امل ةرواجملا

 اهل ناكو « ةيلهاخلا ىف برعلا ةدئفأ ىوهم تناك دقف « هيلع نيعت ةريثك اًبابسأ

 تناك ذإ « ىداملا ىداصتقالاو ىحورلا ىيدلا اهزكرم ببسب عساو ذوفن مييلع

 ناكو « ةيب رعلا ةريزحلا ءاحنأ بوجت اهلفاوق تناكو « مهتدابع تيب ةبعكلا ةسراح

 . ةديعبلاو ةبيرقلا اهقاوسأ ىفو ةينيدلا اهدايعأ ىف اهيلإ نوعمتجي برعلا
 تاجهللا دوستل ةكم ”ةجهل تدعأ ةيداصتقاو ةينيد ًايابسأ كانه نأ كلذ ىنعمو

 تناك ةيبرعلا لئابقلا نإف « ةيسايس بابسأ اهيف تلخادت دقو « ةيلهاماى ةيلبقلا
 « اهفارطأ ىلع شبحلاو مورلا» سرفلا نم ةرواجملا لودلا موجه اهنيعأ تحت ىرت

 تعمجتف « ىّيولا اهيد ىلع ةيدوويلاو ةيحيسملا نيتنايدلا موجه ىرت تناك امك

 ولعي نأ ةيشرقلا ةجهلل أيبت هلك كلذبو .اهيلإ اهتدتفأ توهو « ةكم لوح اهبولق
 ىلا ةيبدألا ةغللا ىه حبصت نأو « ةفلتخملا ةيلبقلا تاجهللا ةيلهاخلا ىف اهناطلس

 ضعب كلذ ىلع لدت دقو . مهسيساحأو مهراكفأو ةينيدلا مهتيعدأ اهيف نوغوصي

 مسقلا نم نيثالثلاو ىناثلا لصفلا عجار 20 ةعبط ) ةغللا هقف ف ىمدحاصلا رظنا 6

 5.5 ا ا . ؟" ص (ديؤملا



 ظ | ١م
 ناكو © ةيراجت اقوم ناك اك ةيردأ اقرا كناك : دقق ظاكع اهقوس ةلالدلا
 قوس نع كلذ وردي لو « مهدئاصق ءارعشلا دشنيو مهبطخ اهف نولجتري ءابطخلا
 اهراغشأ ضرعم تناك و برعلا نأ قم هاو رلانةلاف آه نيلدلا اذه معدي امو « اهاوس
 مييلع مدقف « ًادودرم ناك اهنم هودر امو « الوبقم ناك اهنم هولبق اف « شيرق ىلع

 تعدوتسا امو تملع ام له ” : هتديصق مهدشنأف ٠ « ىميعلا ةدسبسع نب ةمقلع

 : هتديصق مهدشنأف لبقملا ماعلا مهبلإ داع مث « رهدلا طمس اذه : اولاقف ' < موتكم

 , ؟) « رهدلا اطمس ناتاه : اولاقف“ بورط نابسحلا ف بلق كياحط ”

 تمع ىتلا ىحصفلا ىه شيرق ةجحل نإ انلق اذإ عقاولا ودعن ال نحنف نذإو

 الاهش ةيب رعلا لئابقلا لك ىف لب « بسحف دجنو زاجحلا ىف ال ةيلهاجللا ىف تداسو

 باوبألا محتقت تذخأو بونحلا ىلإ تطقسو « نيرحبلاو ةماعلا ىفو « ًاقرشو ًابرغو
 نادماو معفخو دزألا لزانم ثيح ةيلامشلا اهفارطأ ىف ةصاخو نملاو ريمح ةغل ىلع
 ىلع تدفو ىلا ةينعلا دوفولا نأ كلذ دكؤي امي . نارجن ىف بعك نب ثراحلا ىببو

 دجن تناك 8 ةيوبنلا ةريسلاو رابخألا ة ةاور هدا هيلع هللا ىلص .لوسرلا

 مهوملعيو مهوظعي ةاعد مهلا 0 ناك هنإف ًاضيأو « هعم مهافتلا ف ةبوعص

 ىحصفلا ةيب رعلا نوفرعي اونوكي ممهنأ وأو « لبج نب 0 ةعيرشلا

 ةعساو بيرعت ةكرح نأ لع لدت لئالد هذه لكو . اننع ةاعدلا ءالؤه لاسإ ناكل

 : مالسإلا ليبق تثدح بونحلا ىف
 ءارعشلا ناكو « ناكم لك ىف ةفورعم ىحصفلا تناك دقف لامشلا ىف امأ

 . نآرقلل مهتباجتسا ةعرس ةعطاق ةلالد كلذ ىلع لدي امي « 2 ةغل اهنوذختي ٠

 ةغلب لزن هنأ انفرع اذإف « هعامس درجمم هنومهفي اوناك مهإف « هتوعدو م.ركلا

 نوي وغللا هددرب ام امأ . ةدئاس تناك ىلا ةيبدآلا ةغللا ىه نركت نأ مثحت شي رق

 مهو ؛ نزاوه نم زجسعلا ةغلب سمخ اهم تاغل عبس ىلع لزن مركلا نآرقلا نأ نم
 أر ىف كلذف فيقثو ةيواعم نب ركب نب دعس لثم نزاوه ايلع مل لاقي نيذلا

 رّسيت ام اوءرقاف فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ 0: ىوبنلا ثيدحلا مهم ريسفتوه امنإ

 اهتاغلو برعلا تاجحل اودجوف اورظنو ةجهللا وأ ةغللاب فورحلا اورسف دف ( هنم

 .11؟/١8 (ىساس) فاغأ 5 )١(



 لي ْ

 نويوغللا اهيلإ لحري ناك ىلا ىهو « اهحصفأ ىه ًاعبس اهنم اوراتخاف « ةريثك
 ثيدحلا نأ انيأر قو . اهضعب ى اوفلتخا دقو « ةحيحصلا ةيوغللا مهتدام عمجل

 ةفلتخما اهتاجهلب هأرقت نأ برعلا لئابقل صيخرتلا هب داري امنإو « ل ش
 نيكستو فورحلل كيرحتو ةلامإو "دم نم ةحيحصلا ةياورلا اهب تءاج ىتم
 . هظافلأ ضعب قطن ىف القثو ةقشم ةقشم اودجي ال ىح ًاريسيتو مهيلع اليهست ديدشتو
 أرق ١ : تاءارقلا ىف ريبكلا 0 ىف لاق هنأ ىناتسجسلا متاح ىنأ نع ةاورلا ىور

 ( بآم نسحو مل ىبيبط تاخحلاصلا اولمتو اونمآ نيذلا ) مرحب فارعأ ىلع

 ىط : لاق وطوط : تلق "ىلع :لاط املف « ىبيط : لاقف « ىنوط : تلقف

 ىلعف هنزو امث ىنوط لثم ف ةيلبقلا هتجهل نأل هعبط ىنثي نأ عطتسي ملف . 3 ىلع

 لوأ ىف ةمضلاو ءاي واولا بلقتف « ءافلا رسكب ىلعف نزو ىلع ىيط هقطنت
 . فوط قطن ىلع هل هتيرمتالو متاح ىنأ تنل ىنارعألا ىف عفني ملو ..ةرسك ةملكلا
 ' هلعفو . هتوالت ىف مهيلع ةقشملا ًافيفخت 2 ميركلا نآرقلا تاءارق تددعت كلذ لثلو

 . ءاملعلا اهنود ىتلا هتاءارق فالتخا ببس كلذ ناكو ءاهب صخخرملا  مهاجهلب هوأرق

 برعلا تاغل حصفأ ىهةنيعم تاغل عبسب لزن نآرقلا نأب ثيدحلا ريسفت نأ دقتعنو ش

 ةغلب لزني ملو ةيدجن لئابق تاغلب لزن هنأ اونظ مهنإف « نيقرشتسملا للض ىذلا وه
 برقأ ىه نويوغللا اهّسيع ىلا لئابقلا هذه سفن نأ اوظحالي مل مهنأكو « شيرق
 . ىربطلا لعج ىذلا وه كلذ لعلو ءابحاصف تءاج انه نمو « شيرق ىلإ لئابقلا

 اهيلإ راشأ ىلا ةعبسلا فرحألا بعوتست تناك اهسفن شيرق ةغل نأ ىلإ بهذي
 تاغلىلإ مهيف ثعّنب نيذلا هموق ةغل لوسرلا كرتي نأ لوقعمب سيلو .ىوبنلا ثيدحلا

 ( هموق ناسلب الإ لوسر نم انلسرأ امو) : هسفن ميركلا نآرقلا ىفو ؛ نيرخآ ماوقأ
 لزن هنأب نوملسي نوقرشتسملا ماد امم ٠ شيرق ةغلب لزن امنإ هتداهشب نآرقلاف

 سفن ىه نذإ ىحصفلا هذه نإف « هبارضأو زرلوقل انئانثتسا عم « ىحصفلاب

 ةشكشكلاو ةنعنعلاك ةذاش ا اهب نكي مل ىلا شيرق ةغل
 . عراضملا لوأ رسكو

 راجنلا ىلع دمحم قيقحتب ىج نبال صئاصخلا )١(
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 0 مهتعفدو اًضيأ نيقرشتسملا تلاض ىلا بابسألا نم ناك امبرو

 لئابق ىلإ نولحري ةيوغللا مهتدام نوعمجي اوذخأ نيح نييوغللا اودجو مهنأ باوصلا
 مجاعأ اهلخد ةكم نأو ريغت دق نمزلا نأ اوسن مهنأكو « شيرق نع نيزاحنم ةيدجن
 اهنيودتو ةغللا عمج نرق ىناثلا نرقلا ءانثأ ىف اهيف ىحصفلا نأو مالسإلا ىف نوريثك

 كلذ لجأ نمو . ةطرفم ةرثك اهيف اورثك نيذلا ىلاوم او ججاعألا نم بئاوش اهتلخد
 عاش دقو . اهمغل ءافصب ظفتحت لازت ال تناك ىلا دجن لئابق ىلإ نويوغللا لحر

 حضويو . ليذهو ةنانكو دسأو ممت ىلفسو نزاوه الع ممرصعل برعلا حصفأ نأ
 : لوقيف ةغللا عمج ىف لئابقلا كلت ىلع اورصتقا مهنأ ىف ببسلا ىبارافلا رصن وبأ

 لئابق نيب نم ىبرعلا ناسللا ذخخأ“ مهنعو ىدتقا مهو ةيبرعلا تلقشن مهنع نيذلاو »
 مييلعو « همظعمو ذخأ ام ركأ مهنع نيذلا مه ءالؤه نإف ساو معو سيق م برعلا

 ضعبو ةنانك ضعبو ليذه مث « فيرصتلاو بارعإلا فو بيرغلا ىف لكتا
 د رن ل رئاس نم مهريغ نع ذخؤي ملو « نييئاطلا
 رئاسل ةرواجملا مهدالب فارطأ نكسي ناك نمم ىراربلا ناكس نعالو طق ىرضتح

 رصم لهأ مهترواجت مادنج نمالو ممن نم ال ذخؤي مل هنإف « ملوح نيذلا مثألا
 ىراصن مهرثكأو « ماشلا لهأ مهترواجن دايإو ناّسغو ةعاضق نم الو « طبقلاو
 « نانويلل نيرواجم ةريزحلاب اوناك مهنإف نملاو بلغت نم الو « ةيناربعلاب نوعرقي

 اوناك هلال نام أر سبل ديخ نم الإ ء سرفلاو طبنلل مهترواجن ركب نم الو

 ةشبحلاو دنهلل مهطلاخل نملا لهأ نم الو سرفلاو دنهل نيطلاحم نيرحبلاب

 نملا راجت مهتطلاخل فئاطلا لهأو فيقث نم الو ةماعلا ناكسو ةفينح ىبب نم الو
 اوءدتبا نيح مهوفداص ةغللا اولقن نيذلا نأل زاجحلا ةرضاح نم الو ؛ مهدنع نيميفملا
 . 2« "7 مهتتسلأ تدسفو مألا نم نم مهريغ اوطلاخ دق برعلا ةغل نولقني

 مهتدام اهنم نوعمجي ةيدجنلا لئابقلا ىلع اولبقأ نيح ىناثلا نرقلا ىف نويوغللاف

 ككشي ام مهلمع ىف سيلو « ةيفاص ةيقن لازت ال ىلا عيبانيلا نورحتي اوناك امنإ
 دقف « ميركلا نآرقلا لوزن ةرتفو لهاخلا رصعلا ءانثأ ىف ةكم ةغل ىف كيكشت ىأ

 . سيق رئاشع ضعبو ليذهو ةنانك لثم شيرقل ةرواجملا لئابقلا ىف مهيغب اوسفلا

 )١( رهزملا ١١/١؟.
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 تناك لئابقلا هذه تاجهلو ةكم ةجهل نيب ةيلهاخللا ىف قراوفلا نأ دكؤملا نمو
 ىلع . الامش وأ ًاقرش وأ ًابونج اندعتبا املك عستت تناك قراوفلا هذه نأو ةليئثض

 ىلهاحلا رصعلا لئاوأ ذنم اورفاضت ءارعشلا نإف « اهروصت ىف غلابن ال نأ ىغبني هنأ
 . مهراعشأ نم اهيف نومظني اوناكامب مهلئابق ىف ةيكملا ةجهللا ةعاذإ ىلع

 مالسإلا ىف برعلا نيب اهراشتناو اهعويذ أدبي مل شيرق ةجحل نأ كلذ ىنعمو
 ةرشتنم ةعئاذ تناك دقف « نيثحابلا ضعب كلذ نظ انك ميركلا نآرقلا قيرط نع

 هذهب ظن امتدحأك هصوصن مدقأف « هلئاوأ ذنم لب « « ىهاخلا رصعلا ذنم مهيب

 « ىحصفلاب دعب تمس لاو 2 مل ةماع ةيبدأ ةغل اهوذختا ىلا ةيشرقلا ةجهللا

 اهلهأب مهسوفن تألتما دقو « اهنوكاحي اوعفدناف « اهتعورب نورعشي اوناك دقف
 ةجهللا هذه راشتنا غلي كلش ريغ نمو . ةيسايسلاو ةيداصتقالاو ةيحورلا مهنناكمو

 فاشترالا ىلع ًابونجو الامش ناكم لك ىف برعلا لبقأ دف « مالسإلا ىف ةورذلا

 ى لب « اهدحو ةيصاقلا ةريزحلا ءاحنأ ىف ال اهمّسعي ذخأ دقو « هتغل قيوافأ نم

 ايسآ طساوأ نم بوردلا ىلع قفخت اهمالعأ اذإف « ًابرغو ًاقرش ىمالسإ دلب لك
 . ىسلطألا طيحملا فراشم ىلإ



 سماحلا لصفلا

 هنيودتو ىلهاحلا رعشلا ةياور

 لهاحلا رعشلل برعلا ةياور
 هب اوروطتو ىطبنلا طخلا ومن نييلامشلا برعلا نأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم

 « اهرجف لبق كلذ ىلإ اولصو مهلعل وأ ةيلهاحلا لئاوأ ذنم ىبرعلا مهطخ ىلإ
 لالطألا هيبشت مهدنع عيشي مهءارعش ىرنو «كلذب دهشت ةفلتخم شوقن تدجو دقف
 : 23١ ربكألا شّكقرملا لوق لثم نم اهشوقنو ةباتككلاب رايدلا موسرو

 - 1 5 هم 00 26 م

 ملق ميدآلا رهظ فق جا

 نيح هل ةديصق لاحرلا ضعب ىلع بتك هنإو ةباتكلا نسحب ناك هنإ لاقيو

 : ؟"”لدنج نب ةمالس لوقيو « 2"'برعلا ضعب دي ىف ًاريسأ عقو
 قرطُمف بْيَلصلا نيب ُهُدَهَعالَخ قمدملا باتكلا لثم لَّلط نم
 : هتقلعم علطم ىف ديبل لوقيو « ةفيحصلا باتكلاب دصقي هلعلو

 اهماجرف اهُلْوَغ دَبَأت ىثوب اهُماَقُمَف اهلحم ٌرايدلا تَفَع 7 ا ل ماش 6 َْء
 ومر رو ينل :

 اهنآك لولطلا نع لويسلا الجو

 ص ( فراعملا راد عبط ) تايلضفملا )00

 . قمو نيز : شقر 2« 307

 .5/٠17(بتكلا راد ةعبط ) ىفاغألا (؟)
 ص (تراعملا راد ةعبط ) تايعمصألا (8)

 . ناعضوم : قرطمو بيلصلاو 1
 : دبأت « تحماو تسد : تفع (4)

 : ماقملاو . موقلا لحب ثيح :لحأو « شحوت

. 8 5 
 ()اهمالس ىحولا نمصض امك اقلخ

 فض شل وع #1

 (ة)اهمالقأ اهتونم دجت ربز

 لوغلاو « ةيرض ىمحن عضوم : ىو .« سلجما
 : ناعضوم وأ نالبج : ماجرلاو

 : مسرلاو ع عضوم : نايرلا عفادم (ه )

 : ىحولاو ءاسورد : اقلخو « رايدلا راثآ

 .ةقيقرلا ةراجحلا : مالسلاو « ةباتكلا وهو ىحو عمج

 « باتكلا وهو روبز عمج : ربزلا )١(

 : . ددجت : دجتو



 سوا
 نإ لوقيو ع ع ةقيقرلا ةراجحلا َْق ةباتكلا وأ ىحولاب 0 موسر هبشن وهف

 ديعأف تسمط بتك رايدلا راثآ امنأكل ىبح « لولطلا نع بارتلا تلج لويسلا

 :باهش نب سنخألا لوقيو . ةفلتم ىهف « اهنم نئيبت ام كرو ضعب ىلع اهضعب
 : 230 ىلغتلا

 و 0 7-5 3 و 2

 بتاك ٌّقّرلا ىف ٌناونعلا شقرامك  كلزانم فْوَع نب ناَطِح ةنبال

 : ”ىركبلا ىركشيلا ةزلح نب ثراحلا لوقيو

 نيْرَفلا قراهمك اهتايآ سُّحلاب َنْوَفَع رايدلا نم
 اوناك مهنم ني ريثك نأ ىلع لدي دق امم « مهراعشأ ىف ًاريثك هيبشتلا اذه د

 ةيسرافلا ةباتكلا فرعي ناك « ةاورلا لوقي امك « مهنم ًاقيرف نإ لب « ةباتكلا نوفرعي
 كش ال اميو . "7 ىدابعلا ديز نب ىدعو ىدايإلا رمعي نب طيقل نع انوثدح ام وحن ىلع
 ةيوبنلا ةريسلا ىفو . ةرجاتلا ةكم قةصاخو رضاوحلا ىف ةعئاش تناك ةباتكلا نأ هيف
 نأ ردب ىف نيبتاكلا نييشرقلا ىرسألا ءادف لعج ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ
 نوبتكي "نم ناكو «( ؟ةباتكلاو ةءارقلا نيملسملا نايبص نم ةرشع مهم نيسألا ملعي

 مهالماعمو مهدوقع ىف نيملسملا رومأو هرومأ نم ضرعي اهفو ىحولا هيدي نيب
 تيورو « ةيلهاحلا ىف ةعئاش تناك لب ةفورعم تناك ةباتكلاف . 2*!نيريثك

 ضعب ىف هموقل اًنيرعش ًاغالب اهمدختسا ءارعشلا ضعب نأ ىلع لدت ةقرفتم رابخأ
 اهب ًاطبترم ناك ةيلهاخلا ىف رعشلا ظن نأ ,عزف وكن ركالغو . ""'رمألا نم هبزسح ام
 رعاشلا مادختسا نإف اضيأو « ةدحاولا ةظفلل تاءارقلا فالتخا ليلدب اهفرعمبو
 , "نذألا ظحالي امم رثكأ نيعلا ظحالي ناك هنأ ىلع لدي ةردانلا قاوقلا ضعبل

 . ١١ ص (ىلحلا )١( ؛صتايلضفملا ٠ قيقرلا دلحلا : قرلاو» .
 222 ىناثلا بابلا رظنا (1) ثيلثتب سبحلاو ١88 ص تايلضفملا (؟)

 . ( فراعملا راذ عبط )دسألا نيدلارصانل لهاخلارعشلا + قراهم.« اهتامدلم+ اهتاياود» عضوم< هلا
 "طع آلوع هؤ !/تانصعناونعيهل ةلاقم رظناأ 220 َ . فحصلا

 ١8/0٠٠١ ىساسلا ةعبطو ٠١١/٠ ىفاغأ (؟)
 ؟ + 61 ( قرامملا راد ةغيط ) ءارتخلاو. قلو
 ١/5 : 31١4. دعس نبا تاقبط ( ؛)

 ةعبط ) ىرايشهجلا باتكلاو ءارزولا ( 0)

 15 طع طععجوممو هك ةهعما ةعمطتع

 : باتك ىف ىرخأ تالاقم عم ترشن 20ناتل
 1 مل 17هانصع 051 0معمامل 5ةيننعو غم 2.0.

 طعووصمعب ظلانغعل طرب ل. ةهملل
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 نرقلا ىف ىرخأ ةرابعب وأ نيودتلا رصع ىف أشن امنإ ةءارقلا فالتخا نأ نظلا ربكأو

 يرضي انف شيلو + مع ىف عقلا نإ اشنأو + ةرجولا قاثلا

 ةباتكلا اوذختا نييلهاخلا نأ ىلع ىدام ليلد ىأ انيديأ نيب سيل هنأ قحلاو

 ل اال
 تناك دّقف «2 ةيلاتلا لايجألا ىلإ مهيواود لقن َْى ةادأ اهمادختسا ىلإ كلذ نم

 نأ ريسعلا نم لعجت لخنلا فعسسو ماظعلاو دولخلاو ةراجحلا نم ةبعصلا اهلئاسو

 نآرقلا لضفب « « مالسإلا ىف كلذ ثدح اغإ « مهتيواود ظفح ى ءارعشلا اهلوادتي

 ىلإ ةريبكلا مهتيمأ نم هعم برعلا روهمج لع هيآ ةباتك نم هعاشأ امو ميركلا

 نم ةيبرعلا لوحتت ىبح ىمالسإلا رصعلا ىف اليوط ىضمن داكن الو . نولتي نيئراق

 برعلا هيف كراش لوحت وهو « ةبوتكم ةعومسم ةغل ىلإ بسحف ةعومسم ةغل

 ةيلهاحلا ىف راعشألا ضعب ةباتك نع تاياور نم انيديأ نيب ام لكو . نوب رعتسملاو
 نم ءىشب ةذخالا تائيبلا ىف ةصاخو « ةفورعم تناك ةباتكلا نأ ىلع لدي امنإ

 اهمنأ ىلع لاحب لدي ال هنكلو « ةريحلاو ةنيدملاو ةكم لثم ندملا دصقنو « ةراضحلا

 هيف اوعمج باتك ملل ناك مهنأ ولو « هنيواودو ىهاحلا رعشلا ظفحل ةادأ تذخّشتا
 ملل باتك الف « باتكلا مسا نآرقلا ىلع زعو لج هللا قلطأ امل مهراعشأ نم ًافارطأ

 . نيدلا ريغ ىف الو نيدلا ىف ال هلبق نم

 باب نف ةبعكلا ىف ةقلعمو ةبوتكم تناك تاقلعملا نأ نم لاقي ام امأ

 ةملك ىعم نورخأتملا هب رسف ريسفت نم رثكأ سيل هتقيقح ىف وهو « ريطاسألا
 تدمع » نأ رعشلاب برعلا فغش نم غلب هنأ ديرفلا دقعلا ىف ءاج دقف « تاقلعملا

 ةجرردملا ىمابقلا ىف بهذلا ءامب اهتبتككف ٠ « ميدقلا رعشلا نم اهتريخت دئاصق عيب ىلإ

 . ريهز ةبهذمو سيقلا ْئرما ةبهذم : لاقي هنف « ةبعكلا راتسأ ىف اهتقلعو

 دارلا ىبعملا ىلإ اويشت مهنأ ولو 6)2١ تاقلمعملا امل لاقي دقو « عبسلا تابهذملاو

 « تاطّمسملاو تادّلقملا : اهانعمو «ديعبلا لايحلا اذه ىلإ اوأحل ام تاقلعملا ةملكب

 دقو ١ '"'امههبشي امو نيمسالا نيذهب ةديحلا ةليوطلا مهدئاصق العف نومسي اوناكو

 )١( ةه/؟ نييبتلاو نايبلا (؟ ) فيلأتلا ةنحل ةعبط ) ديرفلا دقعلا .
 رشنلاو ةمجرتلاو ( 5/ة١١ .
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 ةقلعم تناك اهنأ نم سانلا هركذ ام تبثي مله : لاقف ةروطسألا ساحنلا نبا ىن

 . 2 ؟١)ةيعكلا ىلع

 ةيوارلا دامح نع قر ام ريطاسألا باب بابلا اذه ق لخدن نأ عيطتسنو

 برعلا راعشأ هل تخسّدف رمأ » داليملل ”٠ ٠ ةنس قوتملا رذنملا نب نامعنلا نأ نم

 نب راتا ناك املف « ضيبألا هرصق ىف اهنفد مث - سيراركلا جونطلا ىف

 جرخأف «هرفتحاف « ًازنكرصقلا تحت نإ: هل ليق ( ه 87 ةنس ىلاوح ) دّيسبمع ىنأ

 لوقيو « 2''ةرصبلا لهأ نم رعشلاب ملعأ ةفوكلا لهأ "مث نفف « راعشألا كلت

 ( ةيلهاجلا ىف برعلا ريش نم) هنم ىلع نب تاجا دنع ناك دقو » : مالس نبا

 « ناورم ىب ىلإ كلذ راصف « هب هتيب لهأو وه حدنم امو لوحفلا راعشأ هيف ناويد

 كشنل هتياور ىف مهما ًادامح ربخلا لصأ نوكي نأ قكيو . (« ؟9هنم راص وأ

 فيك هب هليلعت ىلإ هدنع ىهّتني وهف « همهن انلعجي ام هئاوطأ ىف لمح هنإ لب « هيف

 ةقباس نايبل قوكلا دامح هقاس امنأكو « ةرصبلا لهأ نم رعشلاب ملعأ ةفوكلا لهأ نأ

 بابلا اذه ىف نيتدلبلا نيب ”ةسفانملاو « هب ملعلاو ميدقلا رعشلا ىف ةرصبلا ىلع ةفوكلا

 . ةفورعم

 ةافو دعب الإ دحاو فحصم ىف ممْسيأ مل هتسادق ىل لع ميركلا نآرقلا ناك اذإو

 هدحو كلذف « ةباحصلاو هيلع هللا ناوضر ركب ىبأ نيب ةرواشم دعبو « لوسبلا

 هنم فارطأ وأ مهرعش عمج ةركف ةيلهاجلا ىف مهدنع أشنت ل برعلا نأ نايبل فاك

 نودمتعي اوناكف ةيلهاجلا ىف امأ . نمزلا رورمبو مالسإلا ىف كلذ أشن امنإ باتك ف

 . امووريو سانلا هنع اهاقلتيو « هتديصق دشنيف فقي رعاشلا ناكو ةياورلا ىلع هيف

 «ةيوفشلا ةياورلا وه امن ىلهاحلا رعشلاب ضاف ىذلا ريبكلا رهنلا نأ كلذ ىنعمو

 ثيدحلا نأ ةلالدلا ىوقأ كلذ ىلع لديو « مالسإلا ىق ةيلاتتم ًانامزأ تلظ دقو

 . ةرجهلل لوألا نرقلا ةيابن ىلإ ةهفاشملاو ةياورلا ىلع دمتعي هلاوحأ بلغأ ىف لظ ىوبنلا

 رورم دعبالإ اًماع ًانيودت هنيودت ىلإ اودمعي مل ةيسدق نم هل امب ثيدحلا ناك اذإو

 ..ضيبألا رصقلا ىف ةمجرت ق توقايل ءابدألا مجعم رظنا )١(

 ةعبط ) مالس نبال ءارعشلا ٍلوحف تاقبط ( ) 755/1٠١١. دامح

 . ؟" ص (قراعملا راد راد ةعبط ) ىج نبال صئاصخلا مجان (؟)

 توقايل نادليلا مجعمو ١ ( بتكلا
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 - « ىلهاخلا رعشلا ىف كلذ اوعبت دق اونوكي نأ ىلوأف ةفيرشلا ةرجهلا ىلع نرق وحن
 . ةحلملا ةينيدلا مهتاجاح هيلع موقت تناك الو ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف انكر نكي مو

 ىف هراشتنا ةليسو اهنأو ةياورلا ًمئاد نورك ذي مهءارعش دج مهرعش ىلإ عجري نسو
 « ةريزحلا قافآ ىلإ اهلالخ نم مهرعش ذفن دقو اهوفرعي اوناك ىلا ةليسولا ىهف « لئابقلا
 : 237سلع نب بّيسملا لوقي

 (9 عاقْمَقلا ىلإ َةلَغْذْعُم ىنم ةديصق حايرلا عم نيدهألف

 _عامسو لّثمت نيب موقلا ف ةبيرغ لازت امف هايل درت
 « اهتايبأب نيلثمتمو اهيلإ نيغمتسم سانلا اهددريو « لئابقلا ىف رشتنت هتديصققف

 ةليح هل دعت مل هنأو برعلا ىف هعورشو هموقل هئاجه 0 ةريمع لوقيو
 :( هدر ىف

 ةُيهاذم ةاورلل ْتّيتتساو لضم  امدعب ةريشعلا مَمّش ىلع ْتْمِدَن
 ةّبلاح عْرُصلا ىف ٌرّدلا د دريالامك 2 ىضمال اًعْفَد عيطشأ ال تحبصأف

 « هعويذو هرشنل ةعيطلا ةادألا ىه تناك ىلهاحلا رصعلا ىف رعشلا ةياورف
 ديري "نسم ناك دقف «مهسفنأ ءارعشلا ةقبط ىه ًافارتحا اهفرتحت ةقبط كانه تناكو

 ىتح هريخلو هل ىوري لازي امو « هرعش هنع ىوري ًارعاش مزلي هغوصو رعشلا ظن
 ع للا صنو . نفلاو رعشلا عوبني هيلع ليسيو « هناسل قتفني
 رجح نب سوأب اهأدب دقو «٠ ضعب نع مهضعب ذخأي نيذلا ةاورلا ءارعشلا ءالؤه نم
 ناكو « ىنزملا ىملس ىنأ نب ريهز همظن داجأ ىتح هاورو رعشلا ذخنأ هنعف « ىميقلا

 مرقس نب ةب”دنه هاورو رعشلا نقلت ةثيطحلا نعو «ةئيطحلاو هنبا بعك ناتيواو هل ْ
 بحاص ريثك ذخأ ليمج نعو « ةنيثب بحاص ليمج ذخأ ةبده نعو « ىر علا
 , قرع

 . 1٠١٠ ص تايلضفملا لك بهذت اهنأ ديري : حايرلا عم (؟) عم نراقو 857١ ءارعشلاو رعشلا (؟) . «9 ص تايلضفملا )١1(
 . 51/8 (بتكلا راد ةعبط ) ففاغأ (4) سائلا ىف ذفنت ةذفان : ةلغلغم ءابهذج .-

 . ةديعبلا لبسلا مهلإ كلسنو
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 « تاقلح وأ تاقبط ىف لسلستت ةاورلا ءارعشلا نم ةمات ةسردم ءازإب نذإ نحن

 ْ هع ل ااا هاا اقبال لإ لبتو اهتقباس: نع ةلخأت ةقلخ لكز

 . اهيبرغو ةريزحلا قرش ىف ةفلتخم لئابق نم اوناك امتاور وأ اهءارعش نأ ةسردملا

 « مهفلسس رعش مهفلخ ىوري ناك ةدحاولا ةليبقلا ءارعش نإ انلق اذإ دعبن ال انلعلو

 هلاحل ةيوار ناك ىبثعألا نإ اولاقف « رعاش ريغ ىف كلذ ىلع ءامدقلا -صنو

 ةدعاسل ةيوار ناك ىلذهلا بيؤذ ابأ نإ اولاقو' ”٠ هنم ذخأي ناكو سلع نب ئرسلا
 مهعمجت ةيوق ةينف رصاوأ دج نييلذهلا ناويد أرقي "نممو «('!ىلذحلا ةيؤنج- نبا

 ةفرطف « ةبلعتنب سيق ءارعش نيب ةحضاو جئاشو دجوت سايقلا اذهىلعو . مهيب طبرتو
 ربكألا شقرملا همع نع اذه ىوريو « هنع ذخأيو همع رغصألا شقرملل ىوري

 ى ىبر ىذلا سملتملا هلاخ نع ىوري ناك ةفرط نإف ًاضيأو هرعش ىلع ىذتحيو
 نيب عمجي دقف « ةلصاولا ”ةعماجلا ةليبقلا نوكت ال دقو . ركشي ىنب نم هلاوخأ

 ذخأيو « ضعبل مهضعب ىوريف ناسرفلا وأ كيلاعصلاك .ةايح لا ىف كولس ءارعشلا

 داؤد ىنأ دنع وأ ىرفنشلاو ارش طبأت دنع ظحالن ام وحن ىلع « ضعب نع مهضعب
 ش . ليحلا ديزو ىدايإلا

 نييلهاخلا ءارعشلا نيب ةطبارلا وأ ةعماحللا تالصلا هذه انل اووري مل ةاورلا نأ ولو
 «ةريزحلا ىف انب رغو انقرش امهم ةدحاو ةينف ديلاقت ىلع مهقافتا نم ًاسدح اهانسدحل

 ىهف «نوفرحني الو اهنع نوديحي ال مهفالسأ جذاهب مهكسمت نم تءاج ديلاقت ىهو
 رعش نم ظفحي ام قيرط نع اهتفرعم نقتي نأ رعاش لك "مهو « عبتملا مامإلا ًامئاد
 مهدحو ءارعشلا نكي ملو . ىرخألا لئابقلا ءارعش ًاضيأ لب « هتليبق ءارعشو هذاثسأ

 . .ةليبقلا دارفأ ماههالا كلذ ىف مهكرشي ناك دقف « رعشلا اذه ةياورب نومتبي نيذلا

 بلاثم لجسي اك مهبورح ىف مهتاراصتناو مهموق بقانم لجسي هنأل « مهعيمج
 ةديصقل اهدادرت ةرثكل بلغت ًارديعم ركب ىنب ضعب راشأ كلذ ىلإو « مهئادعأ
 : "9لوقي « اهاوس رعش ال سيل نأكو « موثلك نب ورمع ةقلعم ىه ةدحاو

 موثلك نب كرمع اهلاق ةديصق 2 ةمركم لك نع بِلْغَت ىنب ىَهْل
 )١( ءارعشلاو .رعشلا ١/١57 ءارعشلاو رعشلا (؟) حشوملا/و 558/5 .

 هع/رر فاغأ (ع) . ه١ ص فايزرملل .



 ل

 ر موثشم ريغ رعشل لاجّرلل اي مهلوأ ناك ذم اًدبَأ اهنووريإ

 نم ريثك ناك دقف « اهئارعش رعش نوعيشي' نيذلا مهدحو ةليبقلا ءانبأ نكي ملو
 « ةظفح ا نم ريفغ مج مهيب ناك ذإ «هتعاشإ ىف مهعم نوكرتشي ىرخألا لئابقلا دارفأ

 مب نكي ماذإ « مهقاوسأو ميسلاجمو مهلفاحم ىف هنودشنيو رعشلا نولقانتي اوناك

 لاق مسث نمو ا مهمايأو مهباسنأو مهبلاثمو مهرثآم لجسي ناكو «هاوس لغاش
 لك ريغ ٠ ثم ملأ مع منكي وق ع رشا لك باطخلا نب رمع
 مهتايح لكو مهملع

 « ًادبأ مهرعش اوسني مل نكلو « ميركلا نآرقلا ةوالت ىلع اوبكناف مالسإلا ءاجو
 ناسح ثحتسي مالسلا هيلع لوسرلا ناك دقف « ةيمالسإلا ةوعدلا ءدب ذنم ىبح

 اريك ناكو « اهئارعش ىلع درلاو شيرق ءاجه ىلع راصنألا ءارعش نم هريغو تباث نبا
 لاق « تْدّصلا ىنأ نب ةيمأ لثم نم هئادعأ رعش ىبح « رعشلا ةباحصلا دشنتسي ام
 نب ةيمأ رعش ملسو هيلع هللا ىلص ىلا ىندشنتسا » : ىنقتلا ديوس نب ديرشلا
 هتدشنأ ىبح « هيه «هيه : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا ذخأف « هتدشنأف تلصلا ىلأ
 ًانايحأ هب لثمتي ناكو ؛ لهاملا رعشلا ةيوار ةباسن ركب وبأ ناك . (؟)« ةيفاق ةئام

 ناك املقو « رمع ناك كلذكو « ةفيقسلا موي ف ىف ةروهشملا هتبطخك هتباطخ ىف

 : مالس نبا لوقي هيفو « اهتارعش ضعب نع هلأسي نأ نود ةليبق نم هيلع ًادفاو كرنب
 . (١ رعش تيب هيف دشنأ الإ رمأ هل ضرعي داكي ال ناك »

 راعشألا نودشانتي ام ًاريثك اوناك دقف « ًاعيمج ةباحصلا نأش هسفن اذهو

 هللا لوسر تسلاجس » : ةرمس نب رباج لاق « مهتيلهاج نع رابخألا ضعب نوصقيو
 ىف راعشألا نودشانتي هباعصأ ناكف « ةرم ةئام نم رثكأ « ملسو هل آو هيلع هللا ىلص

 . (؟”« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مسبت امبرف « ةيلهاحلا رمأ نم ءايشأو دجسملا
 « مالسإلا ردص ىف ةرمتسم تناك ىلهاحلا رعشلا ةياور نأ كلذ ىنعمو

 ذنم أشنت تذخأ دقف ءابنأش نم ىوقتو اهرزأ نم ”دشت لماوع رهظت تذخأ دقو

 . 541١/1١ نييبتلاو نايبلا (* ) . 87 ص ءارعشلا لوحف تاقبط ) ١(

 288 : !ا!/ا١ دعص رع تاقبط 0 بدألا ةنازخو "ا5/6ه دعس نبا 0

 1 . اهدعمب امو . ".ور/ا» رهزملااو ١/7
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 اًنمهم ًارود بعلت تناك ذإ « باسنألا ةفرعلا ةديدش ةجاح نيواودلل رمع نيودت
 لثم اهوططخ ىلا ةديدحلا ندملاب لئابقلا زكارم ىفو نيحتافلا دنحلا بتاور ىف
 اذه ىف نكلو « باسنألا ةفرعمب نورهتشي نم ادق برعلا نيب ناكو . ةفوكلاو ةرصبلا
 نوعجري برعلا ناك ذإ « ريطخخ نأش نيباسنلا ءالؤط حبصي همامت ىلإ ىالسإلا رصعلا

 مهبسن ددحت رعشلا نم ًاعطق ملل نوقوسي اوناك ام ًاريثكو 2 ملوصأ ةفرعم ىف مهلإ «

 "1ىرذعلا سوأ نب راخّشنلاو لفغدو لفون نب ةمرختو بلاط ىنأ نب ليقع مهرهشأ نه .
 تايبصعلا لعتشت ىتح- ةيواعمو ىلع نيب تبشن ىلا برحلا ىلإ لصن ال نحنو

 لزيللا ”دوقولا رعشلا ناكو « ىومألا رصعلا ةيابن ىتح هناريف بخس: مل الاعتشا ةيلبقلا
 اهيقانم روصي ىنذلا لهاخلا اهرعش ةياورب ىّعُدت ةليبق لك تذخأف « تايبصعلا هذه
 . مهموصخ ىلإ اهنوهجوي ىلا مهماهس ةبعج وهف « اهؤانبأ هلقانتيو ءاهموصخ بلاثمو
 لئابقلا هتلمح دقف « ىلهاحلا رعشلا ظفح ىلع نوع ربكأ كلذ ناك ثلش ريغ نمو

 . ؟؟هنيودتب اونع نيذلا ءاملعلا ىلإ هودأ ىتح ىناثلاو لوألا نينرقلا لاوط
 تناكامب « ثارلا اذه ظفح ىلع تلمعف « ةعزنلا ةيبرع ةيومألا ةلودلا تناكو

 اوناكو « ءافلخللا نم امهريغو ناورم نب كلملا دبعو ةيواعم دنع كلذ دجن «هنم ىورت

 آيب نودشني دقو ءاهئارعش ضعب نع مهيلع دفت ىلا لئابقلا دوفو نولأسي ام ًاريثك
 ناكو « 27 مهتزئاج هل نسحت هتباجإ نسحت نمو « هتديصقو هبحاص نع نولأسنو
 مايأ نم موي وأ ربخ وأ رعشلا نم تيب ىف اوفلتخا امبر اوناكو » مهرارغ ىلع مهانبأ
 . هباوصو هيف رمألا ةحص نع اهءاملع نولأسي 2” قارعلا ىلإ ًاديرب هيف نودربيف برعلا
 ءالؤه اناقليو « اهرابخأو اهمايأو ةيلهاخلا راعشأ مهيوري بدؤم ريغ مهؤابآ مل ماقأو
 هيف ىصحي ليوط لصف نييبتلاو نايبلا فو « ةئشانلا نوبدؤي ناكم لك ىف نوبدؤملا
 مهءاعسأ

 هفغش نم ةيواعم نع ىو ام ىلهاحلا رعشلاب نييومألا ةيانع ف لخدي امي
 نم ىمهرملا ةّنيِرَش نب ديبع" ىعدتسي هلعج امم « نيضاملا رابخأ ةفرعمو ةرماسملاب
 ص لهاحخلا رعشلا رداصم عجار (؟) انه هقوسن امفو نيباسنلا ءالؤه ىف رظنا (1)
 . اهدعي امم ١ نرقلا ىتح لهاحلا رعشلا ةياور لاصتا نم
 . و1/0 ىناغألا رظنا (؟) رعشلا رداصم باتك نم ثلاثلا بابلا ىناثلا .

 *. + صوركسعلل فيرحتلاو فيحصتلا (4) . لهاحلا
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 :٠ -هلاهو « ةفلاسلا كولملاو ةمدقتملا رابخألا نع هلأسي هل ًاريمس هذختيو « نعلا ءاعنص 1
 كولملا ريس نم هركذي ام رتافد ىف نوديقي ًاناملغ ذختاف « كلذب ملعلا نم هدنع ام

 . ()اهراعشأو ةيلهاجلا ىف اهمايأب برعلا عئاقوو اهرابخأو
 دجسملا ىف ةظعلل نوسلجي صاصقلا ىرن مالسإلا ردص ىف ركبم تقو ذنمو

 فيعاضت ىف مهظعوب لصتت ىلا ةيلهاحلا راعشألا نوريني ام ًاريثك اوناكو « عماجلا
 ريبزلا نب ةورعو نافع نب ناّمع نب نابأ لثم ةعامج أشنت تذحخأ دقو « مهصصق
 ىنعت ةعامج. مهبناجي رهظي ذخأو ءرعشلا نم اهيف لبق امو لوسرلا تاوزغب ىتنعت
 ءارعشلا ناك الذ ءانثأ ىفو . مهئارعش ةنسلأ ىلع ىرحي ناك امو نيضاملا برعلا رابخأب
 ماها نه غلبو « ميدقلا رعشلا ةياورب ةديدش ةيانع نونعي مهسفنأ نويمالسإلا
 نع فوعن ام وحن ىلع مبدقلا رعشلا اهيوري ةئشانلل ابدؤم حبصأ نأ كلذب مهضعب
 دشنيو نييلهاجلل ىوري وهو الإ زربم رعاش كانه نكي ملو . '"' حامرطلاو تيمكلا
 ىذ لاثمأ نع ءاملعلا هذخأ ١ ىلإ ةفلتخم تاراشإ بدألا بتك فو « مهرعش نم
 هتياور ىدم قدزرفلا روصو ٠ "*رعشلا انه نم ةبؤرو ريرجو قدزرفلاو ةمرلا
 : 2؟!هديصق ضعب ىف لاقف . ىهاخللا رعشلل هتفرعمو

 ه يقتنع 35 3 5 . 2 # 2 .٠

 (*ٌلَوْرَجوحورقلاوذو ديزيوبأو ١ اوضم ذإ غباونلا ىل دئاصقلا بهو

 ُلَحُْيال هّمالك كولملا ُلَذُخ هل تناك ىذلا ةمقلع ٌلحفلاو
 مى ! 1 يع هو 6 مهو 5 5 .
 لوالا كاذ ءارعشلا لهلهمو هنلتق نهو نم ىبب وخاو

 7 ياه ر مو مي8 رو
- 

 "9 لثمتي هلوق ةعاضق يدأو شقرمو امهالك نايشعالاو
 و 5 « و ع 7 8 ملا 1 ا

 لخنتي هلوق ٍداود وبأا»و ىضم ذإ ديبع لسا ىب وخاو
 ىدعحلاو فايبذلا ةغياتلا : غياونلا (ه ) ١١4 ص للهاحلا رعشلا رداصم رظنا )١(

 : حورقلا وذو «لبختلا : ديزي وبأو . ىابيشلاو . 9*1 ص تسرهفلاو
 ش . ةئيطحخلا : لورجو « سيقلا ورما . ”0م/ + ء +01 /1نييبتلاو نايبلا (؟ )
 .: هتلتق نهو « ةفرط : سيق ىب وخأ (5) 886 ص لهاجلا رعشلا رداصم (؟)
 . 2 .ى هيجاهأ ضعب ببسي لتق هنأل « قاوقلا ديري . اهدعي امي
 * ؟ ةلهاي ىقعأو سيق ىب ىثعأ : نايشعألا (17 ) ٠٠١ نص قدزرفلاو ريرج ضئاقن (4 )
 . ىيقلا ناحمطلا وبأ : ةعاضق وأو 200.8٠١ ص ( ةرهاقلا ميط ) ناويدلاو
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 "”لوْقملا دج نيحةَعْيَرْفلانبو 2هثباو ٌريهز ىَمْدُم ىنأ انباو
 (” لمجَملا باتكلا هدئاصق نم ىل هلبق رش ناكو ىردجلاب

 (9لظْنَحلا هيبناج طلاخمسلاك اًقطنم سوأ لآل ترو دقلو

 (9لرُئِملاَةاَفصلاَعَدصامكاَعْدَص ُهّتْثرو سامجلا وخأ قراحلاو

 لئاوأ نم هيلو ابو ىالسإلا رصعلا ىف ىنرع قبي مل هنأ ناسنإلا ىلإ ليخيو

 ؛ ًابيطخ فقو وأ ثدحت وه نإ : ىلهاملا رعشلا ىوري وهو الإ ىبابعلا رصعلا
 م ا : .٠ . ء
 ةيلهاحللا ىف انظحال انك اذإو . روبشم عئاذ هتباطخ ى رعشلاب جاجحلا لو

 رصعلا ىف ظحالن اننإف « ءارعشلا نم ةداع اوناك مسالا اذهب نيفوصوملا ةاورلا نأ

 هنووري ال مهف « رعشلا ظن نونسحي نمم اونوكي مل « ةاورلا نم ةفئاط ءوشن ىتالسإلا
 ريرج- ريشي مهيلإو « هتعاذإو سانلا ىف هرشن ضرغل هنووري امنإو « هملعت ضرغل
 ا : 2*!هدئاصف ضعب فصو ف هلوقب

 الامُمَص ٌرهاَذِإ ىاوُدْنِه اَرَ اهنأك ةاورلا هاوفأب جاورخ

 . قدزرفلا ناك كلذكو « هرعش هنع نوذخأيو هنومزلي ةاور هلناك هنأ هرابخأ ىفو

 ليذه نم خيش نعف « هنوبذبيو هنوحقني اوناك لب بسحف امهرعش نووري اونوكي ملو
 نم فرحنا ام نولدعي مهدجوف هتاور ىلع تلخدو . . قدزرفلا تثج.» : لاق

 هيف امو هرعش نم فرحنا ام نوموقي مهو هتاور تئجو . . ًاريرج تيتأ مث . . هرعش

 ةيانعلا نم أشن امنإ ةاورلا نم ةقبطلا هذه روهظ نأ انيأر ىو . 2" دانسلا نم

 هذه ءارو لغش نم سانلل دعي مل امنأكو « ثيدحلاو ميدقلا رعشلا ةياورب ةديدشلا

 ةياورب صصختي نم مهمو نيرصاعملا رعش ةياورب صصختي نم مهنف « ةيانعلا

 . 8 ىشعألا ةيوار ىم نب سنويك ىهالا رعشلا
 )١( فيسلا : ىناودنملاو « نم : ارق (5) . تباث نب ناسح : ةعيرفلا نبا .

 765/4 (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (07) نب رشب وه رشبو « ديبل : ىرفعلا (؟)
 . اهدعي امو . مناع أ

 - ىوارلا اذه مما قيقحت ىف عجاب (4) . رجح نب سوأ : سوأ (؟)
 . اهدعي امو 778 ص لهاحلا رعشلا رداصم . ىثاجتلا : شراحلا 60

 . 47٠١ ص ضئاقنلا (ه)
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 دعلا مهيصحي ال ةاور نأ ىلع ةلالدلا حضوأ لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو ْ

 ظفاح ام هيلع لئابقلا تظفاح دقف « نيودتلا روصع ىلإ ىلهاخللا رعشلا اولمح
 ناك نإو « ةيلاتلا لايجألل هوملسأ كلذبو « ةاورلاو ءارعشلا ةصاخمو دارفألا نم ريثك

 « عضوملا اذه ريغ ىف كلذل ضرعنس ام وحن ىلع عضولاو لاحتنالا نم ءىبث هباش دق

 لوقي « ليوطلا ىمزلا قيرطلا اذه هزايتجا ءانثأ ىف ريثك هنم طقس كش ريغ نمو

 اوعجار راصمألاب برعلا تنأمطاو حوتفلا تءاجو مالسإلا رثك ال » : مالس نبا

 كله دقو كلذ اوفو ءبوتكم باتك' الو نودم ناويد ىلإ اولوؤي ملف ١ رعشلا ةياور

 . «2١0 ريثك هنم مهيلع بهذو كلذ لقأ اوظفحف « لتقلاو توملاب كله نم برعلا نم

 نوفرحم ةاور

 ةقبط أشنت ىتح ىسابعلا رصعلا علطمو ىمالسإلا رصعلا ةيابن ىلإ لصن ال نحنو
 طلتختو « مه اًنيساسأ المع ىلهاحللا رعشلا ةياور نوذختي نيذلا نيفرتحملا ةاورلا نم

 ًاعيمج هو « ءارق ريغو ميركلا نآرقلل ءارق ءامسأو « لاومو برع ءامسأ ةقبطلا هذه ىف

 ميدقلا رعشلا ةياور دنع نوفقي اونوكي ملو . ةفوكلاو ةرصبلا ىف ًابلاغ اوشاع « نويرضح
 اوناكو « اهمايأو ةيلهاخلا نع رابخألا نم ًاريثك اهيلإ نوفيضي اوناك لب « ةدرجم

 كلذ ءانثأ ىفو بالطلا اهيف نورضاحي عماخلا دجسملا ف تاقلح مهسفنأل نوذختي
 . ةيتيراتلا صنلا فورظ مهل نورسفي وأ « ةبيرغلا ظافلألا ضعب ملل نيحرشي

 دمحمو رمحألا فلخو ةيوارلا دامحو ءالعلا نب ورمع وبأ ةاورلا ءالؤه .مهأو

 بارعألاو لئابقلا نم مهتياور اوقتسا دقو « ىبضلا لضفملاو ىبلكلا بئاسلا نبا

 نم ةيلهاخلا رابخألاو راعشألا ىتسيل ًانايحأ دجن ىلإ لحري مهضعب ناكو « ودبلا
 ثيح ةرصبلاو ةفوكلا ىلإ رجاه "نم مهسفنأ ودبلا نيب ناكو «ةحيحصلا اهعيباني
 « ريظنلا ةعطقنم ةراهم مهلمع ىف اورهظأ دقو . نوديري اب مهدمث ءاملعلا ةاورلا ءالؤه

 ريسفت كلذ ىف بابسألا مهأ نم ناكو « اهعيمج- ةيلهاحلا ةداملا نوعمجي اولوحت ذإ

 . ١ ص مالس نبأ 00(
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 داهشتسالا ىلع سابع نبا ذنم نيرسفملا ةداع ترج دقف « ميركلا نآرقلا ظافلأ

 لواحت تاعامج» تربنا دققف ًاضيأو « مكحلا ركذلا ظافلأ حرش ىف ىلهاخلا رعشلاب

 رعشلا ىلع ًاديدش دان كلذ ىف تدمتعاو « اهظافلأ عمجو ةيبرعلا دعاوق عضو

 نيتاه نأ ىلع . عبتت نأ ىغبني ىلا اهنيناوقو نا ةدام وهف ىلهاحلا

 رعشلا اذه ها نودصقي اوحبصأو « ةاورلا لمع نع اتلصفنا ام ناعرس نيتياغلا
 رصعلا ءانثأ ىف هتياور نم ةداحلا ةجيملا مهيلإ هتلمح دقو « هسفن لجأ نمو هتاذ ىف

 « رعشلا اذه مهنع اولمح "نسم نوركذي املق مهنأ فرعن نأ مهملا نمو « ىتالسإلا

 . 2'”اليلق الإ مديناسأ نولفغي مهف
 : نيتلباقتم نيتسردم ةاورلا ءالؤه نوكي ىبح ىبابعلا رصعلا ىف ىضمن داكن الو

 مهتياور ىف نوددشتي ال مهنأب نولوألا فوعو « ةرصبلا ىف ةسردمو ةفوكلا ىف ةسردم

 نم لعلو . ريثك لحتنمو عوضوم اهلخدو مهتاياور تمخضت مث نمو «نيريخألا ددشت

 ًاضيأ لاحتنالاو عضولاب ىوبنلا ثيدحلا ف تفرع“ ةفوكلا نأ فرعن نأ فيرطلا
 اهعنصتو ثيداحأألا برضت اهنأ ديري برّضلا راد اهيمسي سنأ نب ا ناك ىح
 ةفوكلاب رعشلاو ١ : ىوغللا بيطلا وبأ لوقي . عنصتو ريذاندلاو مهاردلا -- اك

 نسيب كلذو هلقي مل نم ىلإ بوسنمو عونصم هرثكأ نكلو « ةرصبلاب هنم عمج أو رثكأ
 « ديدنتلا سفن نويفوكلا مهدابو « ًاريثك نويرصبلا مب دتدنو . 2"( 00

 تاديدنتلاو تاكيكشتلا هذه انيفص اذإ نكلو ل50 رخآلا ف ”كّكشي امهم لك ناكف

 نأ كلذ ىنعم سيلو . ةفوكلا ةياور نم ”قثوأ اهلمجس ىف ةرصبلا ةياور نأ انل حضتا

 ًاعيمج نيفرطلا نيبف « ةرصبلا ةاور فالحب نيمهتم اوناك ةلمحللا ىف ةفوكلا ةاور

 . ىرحتلاو ةقدلاو ةنامألا نم جايسب مهتياور اوطاحأ نوقّثومو « نومهتم
 امتاور سأر نأ ةياورلا ىف ةفوكلا ىلع ةرصبلا مدقت ىف قيقحلا ببسلا ناك امبرو

 ناكو « ًادامح ةفوكلا ةاور سأر ناك اهب « ًائيمأ ناك ءالعلا نب ورمع وبأ وهو

 ةيوحنلا ةسردملا ىسسؤم نم ورمع وبأ ناكو . هيوري امب قوي ال ء عضولا ريثك مهتم
 ةئس دلو ٠ مجاعة مهلع تذخأ" نيذلا ةعبسلا ءارقلا دحأو ء ةرصبلا ىف

 ٠ بيرغلاب سانلا ملعأ ناكو » : ١59 ةنس ليقو ١55 ةنس قوتو « ةرجهلل ن6

 . ل4 ص نييوحنلا بتارم 0 ؟هه ص لهاملا رعشلا رداصم رظنا 00

 . اهدعب امو 4" 4 لهاحلا رعشلا رداصم 20 . اهدعب امو



16 

 نع اهبتك ىلا هبتك تناكو سانلا مايأو برعلا مايأبو رعشلاو نآرقلابو ةيبرعْاو
 كسنت ىأ أرقت هنإ مث . . فقسلا نم بيرق ىلإ هل تيب تألم دق ءاحصفلا برعلا

 «نوئرصبلا هذيمالت هنع هلمح هاور ام نإف ًاثيشرمألانم ريغيال قارحإ وهو ”2١ «اهقرحأف
 ًاتيب الإ برعلا رعش ىف تدز ٠١ » : لاق هنأ هنع ىكحيو . مهتودقو مهمامإ ناكو

 : هلوق نم ىشعألل ىوري ام ىنعي « ًادحاو

 ("« اعّلِصلاو بْيشلاال|ثداوحلا نم 2 تركن ىذلا ناك امو ىنبركنأو

 فارتعا وهو . "7فاربعالا اذهل هتياور ىف كايكشتلا نيثحابلا ضعب لواحو
 ناك دقف ؛ ةّقث ناك هنأب ةعطاق ةلالد لدي ام هتريس ىفو «ةوق اهديزيو هتياور نوي
 امأ . ميركلا نآرقلا ةوالت مهنع تذخأ“ نيذلا مالعألا دحأ ناكو « ًاحاص نيت
 ١65 ةنس فوتو « ةرجهلل 40 ةنس دلو « ىلاوملا نم ةناكف ةفوكلا ةاور سأر دامح

 ”كيلاعصلا بحصيو رطشتي هرمأ لوأ ىف ناك و : هنإ لاقيو ١54 ةنس لب ليقو

 « راصنألا رعش نم ءزج هيف ناكو « هلام ذخأف « لجر ىلع ةليل بقنف « صوصللاو
 تاغلو سانلا مايأو رعشلاو بدألا بلط مث « هظفحتو هالحتساف « دامح هأرقف

 روصي امم ناك امبرو ؟؟!« غلب ام ملعلا ىف غلبف « هيلع ناك ام كرتو كلذ دعب برعلا
 حير طو انأ تلخد »:هلوق نم ةصفح ىنأ نب ناورم نع ىورسي ام هادمو ملعلا اذه
 ديلولا ىلع ءارعشلا نم ةعامجب ىف ىدسألا ريطم نب نيسحلاو ىنقثلا ليعامسإ نبا

 املك هدنع لجر اذإو « اهيف باغ دق شرفأ وهو ه (175 - 178 ) ديزي نبا
 هذحأ اذه : لاقو هرعش نم تيب تيب ىلع ديزي نب ديلولا فقو ًارعش رعاش دشنأ

 « نالف رعش نم اذكو اذك عضوم نم هلقن ىععملا اذهو 2 اذكو اذك عضوم نم

 ىورسيو « 2*! ةيوارلا دامح اولاقف ؟ اذه نم : تلقف « ءارعشلا رثكأ ىلع ىنأ ىتح
 .(00: دامحنم برعلا مالكب ملعأ الجرتيأر ام » : لوقي ناك هنأ ىدع نب ميلا نع

 نوقلطي مهلعج اهمايأو اهباسنأو اهرابخأو اهراعشأو برعلا مالكب ةعساولا ةفرعملا هذهو
 )١( نييبتلاو ناييلا رظنا  . 00 . "71١/١ريشالبل برعلابدألا خي راتو 111/1١ .

 بتكلا راد ةعبط ) ىفاغألا (؟) (١4/7 ):( مال, ىفاغألا .

 ) *( الا/5ىفاغألا (ه) 1طغ0يهنصع ثويلجرم ةلاقم رظنا .

 توقايل ءابدألا مجعم ىف هتمجرت رظنا )١( ةيعمجلا ةفيحص ىف 2 6 ثيوطنم عربا
 . ماهل ص 6!١9 ةنس ةيلوي ددع ةيكلملا ةيويسآلا
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 | بقللا اذه تققحتسا مب هلأس ديزي نب ديلولا نأ ىوريو « هيلع اًملع ةيوارلا مما

 تعم وأ نينمؤملا ريمأ اي هفرعت رعاش لكل ىورأ ىنأب » : لاقف ؟ ةيوارلا كل ليقف

 اًرعش ”دشُنأ" ال مث ءهب عمست ملو هفرعت مل كنأ فوعت نمم مهنم رثكأل ىورأ مث « هب

 كيبأو ملعلا اذه نإ : ديلولا لاقف ءثدحملا نم هنم ميدقلا تزيم الإ اًثدحم الو اًميدق

 لك ىلع كدشنأ ىكلو « اريثك لاق ؟ رعشلا نم ظفحت ام رادقم ركف « ريثك

 نود ةيلهاحلا رعش نم تاعطقملا ىوس ةريبك ةديصق نم نعملا فورح نم فرح

 ىجح ديلولا دشنأف « داشنإلاب هرمأو « اذه ىف كنحتمأس : لاق « مالسإلا رعش

 نيفلأ هدشنأف « هيلع قوتسيو « هنع هقدصي نأ هفلحتسا نم هب لكو مث « رجض

 . 2"'« مهرد فلأ ةثمب هل رمأف ء كلذب ديلولا ربخأو « نييلهاجلل ةديصق ةثامعستو

 ىف رقتسا ام ىدم روصي هنأ ريغ « ةغلابملا نم برض ربخلا اذه ىف نوكي دقو

 . ىلهاحلا رعشلل هتياورو هتفرعم نع هيرصاعم ناهذأ

 ًانجام ًامساف ةءورملا دساف عرابلا ةيوارلا اذه ناك نأ ةفوكلا ظحس ءوس نمو ٠

 نييلهاحلاناسل ىلع ظني ناكف 2"! هكوحو رعشلا غوص نسحي ًارعاش ناكو 290 اًنقيدنز

 هتسلاج : ىعمصأألا لوقي « رهتشاو هب فرع“ ىتح كلذ هنم رّثكو « هب اوقطني ملام
 ةدرب ىأ نب لالب حدم هنإ لاقيو « هتياور ضرأ لو فرح ةئامئالث هدنع دجأ ملف
 « كلل تسيل اهمإ : هل لاقف « ًارضاح ةمرلا وذ ناكو « ةديصقتب ١7 ةنس دعب ىفوتملا

 ىنتتفرطأ ام : هل لاف « ةرم هيلع مدق هنإ لاقيو 2؟!ةيلهاج اهنأب فرتعا ام ناعرسو

 ىرعشألا ىموم ىنأ حيدمب .ةئيطحلا رعش ىف ىلا ةديصقلا هدشنأف هيلإ داعف ؟ ايش

 رعش ىورأ انأو هب ملعأ الو ىسوم ابأ ةئيطحلا حدمب كحيو: لالب لاقف (لالب دج)

 ىدهملا نينمؤملا ريمأ سلجم ىف هتصقو 2"”سانلا ف بهذت اهعد نكلو ! ةئيطحلا
 عد ) : ريهز ةديصق علطم ىف تايبأ ةثالث داز دقف « ةروهشم ىبضلا لضفلا عم

 .ةعنصلا ةمكحمتايبأ هل ىوري ثيحو .و/ه .؟509/ ١٠١ءابدألا جعمو ال١ /5 ىفاغألا 10(

 ْ . .همرلك فاغألا (:) 74/5 قاغألا»و ؛؛ال/4 ناويحلا (؟)

 ٠+ -- 4١ ص ءارعشلا لوحف تاقبط (ه) ' «”ه/ ؟نازيملا ناسلو ١ / ١ ١ ىضترملا ىلامأو

 ةيسن ححصي نأ دسألا نيدلا رصان لواحو .اامر/ل

 ناويد ةاور و ىئادملا ةياورل ةئيطحلل ةديصقلا نأ ركذي ثيح ؛.ه/؟ رهزملا (*)

 , اهسن ةحصل ىكي ال كلذ نكلو « احل ةئيطحلا قاغألا رظناو «هرعشزم ًائيش ىور ىعمصألا
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 _ ةجرغ نيب لكب ىدهملا اهنع هلأس الو لضفملا اهركنأف (مره ىف لوقلا دعو اذ
 هتياور لاطبإب سانلا ىف ىداني نأ ىدهملا رمأف « هدنع نم اهفاضأ هنأب فرتعا
 ىف كيكشتلا نيثحابلا ضعب لواحو .2'!هنطاوم لضفملا. ةياور ةحصبو هبذكل
 اورخأت نم كانه نكلو « دامحس ةافو دعب ١68 ةنس ىلو ىدهملا نأل 22؟!ةصقلا
 « ناكملاو نامزلا نييعت ىف ةاورلا أطخأ امبرو « انمدق اك ١55 ةنس ىلإ هتافوب

 ١54 ةنس ىف ىدهملا هانب ىذلا ذاباسيع رصق ىف تئثدح ةصقلا نأ اوركذ ذإ
 نالطبلا اذه نإف ةصقلا هذه نالطب ضرف ىلع ىبحو .2168 ةنسب اهل اوخرأ اَيب

 نأ نم نيثحابلا ءالؤه ضعب هركذي ام اهعفدي ال ام « دامح. نع ةمهلا عفديال
 صخش ةريس تناك هتريسف « ةفوكلاو ةرصبلا نيب ؛ ةسفانملا ىلإ عجري دق عس اولا هماهما
 عمج. نم لوأ ناك» : هيف لوقيل ىرصبلا مالسنبا ناك امو ءاينيدو ايقلخ ةريسلا 'ىس

 لحني ناك : هب قوثوم ريغ ناكو « ةيوازلا دامح اهئيداحأ قاسو برعلا راعشأ
 ةسفانملا لماعي "06 راعشألا ىف ديزيو هرعش ريغ هلحنيو « هريغ لجرلا رعش
 لضفملا هرصاعمر هنطاوم ةياور اوقثو هومهلا نيذلا نييرصبلا ”سفنو « ةيبصعلاو

 ”سفنو «ةعقاو ةقيقح- ىه امنإو «نيدلب نيب ةسفانم ةلأسم ةلأسملا تسيلف . ىضلا

 ىنارعألا نباف « ةمهتلا سفن ف نييرضبلا نوكرششي اوناك هتدلب نم تابثألا ةاورلا
 «هدسفأ ام ةيوارلا دامحم نم رعشلا ىلع طملسس دق ٠ : لاق هنأ لضفملا نعىوري قوكلا

 هتيل : لاق ؟ نحلي مأ هتياور ىف ىطخمأ ؟ كلذ فيكو هل ليقف « !ًدبأ حلصي الف

 ملاع لجر هنكلو « ال « باوصلا ىلإ ًأطخأ نم نودري ملعلا لهأ نإف «ء كلذك ناك

 هب هبشي رعشلا لوقي لازي الف « مهيناعمو ءارعشلا بهاذمو اهراعشأو برعلا تاغلب

 ءامدقلا راعشأ طلتختف قافآلا ىف هنع كلذ لمحو هرعش ىف هلخديو لجر بهذم

 . 2؟!0 ؟ كلذ نيأو دقان ملاع دنع الإ اهنم حيحصلا زيمتب الو

 ضعب غلاب ارو  ةيفرك ةيرصب تناك لب« « ةصلاخ ةيرصب نكت مل ةمهلاف

 نكلو « "'بذكيو فحصيو رعشلا رسكيو نحلي ناك هنإ هنع لاقف نييرصبلا

 )١( ص لهاجلا رعشلا . اهدعب امم م5/5 قاغألا 4419 .

 )١( ص تايلضفملا ليال ةمدقم رظنا ١8 ص مالس نبا (؟) ٠+ .

 .ءابدألا جعمو مه /؟فاغألا (4) ©.2..1:. ةلجم ىف شلنيرب ةلاقمو اهدعبامو 586/1.
 . . 5مم رظناو مةر/5 قاغألا (ه) رداصمو اهدعب امو م84 ص ١945١ ددع



 ١1ه

 ىور امم ًائيشلبقنال نأ ىغبني كلذلو . هب ةقلاع لظت اهتاغلابم نم ةمهتلا ديرجت دعب

 لثم هذيمالت هيوري ايف كلكشتن نأ ىغبني كلذكو « تاقثلا ةاورلا نع انيتأي نأ نود

 رثكأ دق ناك ذإ روبشملا ةرصبلا ةيوار رمحألا فلخو 7١1 ةنس قوتملا ةسانك نبا

 . "9هيوريو هنم هلبقيف لوحنملا ًادامح ىطعي ناك هنأ ىورسيو :2”هنع ذخألا
 ىضورعلا خزرب عضولاب اورهتشاو !"دامح- اورصاع نيذلا ةفوكلا ةاور نمو

 فحصيو راعشألا ىف طلخي ناكو داّتج» هلثمو '”ةياورلا ىف و سانلا بذكأ نم ناكو

 . نوردحني نيذلا نيعاضولا ةاورلا ءالؤه لثب تبيصأ ةفوكلا تناك اذإو . (؟”نحليو

 دمحم نب لضفملا مهسأر ىلع تاقث ةاور مهئارو نم ناك دقف ةيب رع ريغ لوصأ نم

 راعشأب اًهقيقد اًملع اًملاع ناكر و ةرجهلل ١7٠١ ةنس ىلاوح- قوتملا ىضلا ىعي نبا

 نييرصبو نييفوك ةاورلا عمجو « اهيوصأو برعلا باسنأو اهمايأو اهرابحخأو ةيلهاملا

 بقلب ةبقلملا ىه نييلهاخللا راعشأ نم ةريبك ةعومجم فلخ دقو « هقيثوت ىلع

 قري ال ىلا هقئاثوو ىلهاحا رعشلا صوصن نم انيديأب ام عورأ ىهو « تايلضفملا

 . كشلا اهيلإ
 اهب اندجو ءالعلا نب ورمع ابأ تلت ىلا ةبقحلا ىف ةرصبلا وحن انهوجو انيلو اذإو

 هتفرعم ف دامح نع لقي نكي و «ماهمالا ماهس هيلإ ددسن ىذلا رمحألا اًفلخ

 اًريصب ناكو « اًدربم ًرعاش ناك ذإ « همدقتي هلعل لب ءاهرابخأو برعلا راعشأب
 فوتو ةرجهلل ١١ ةنس دلو « ىلاوملا نم وهف ةناغرف نم هيوبأ لصأو « رعشلاب
 . سانلا سرفأ ناك هنأ انباحصأ عمتجا » : مالس نبا لوقي هيفو ١8٠١ ةنس ىلاوح

 , معمسن "الأ اًرعش اندشنأوأ اًربخهنع انذخأ اذإ ىلابنال انكو« اناسل مهقدصأو رعش تيبب

 تطّلس ىلا ةديدشلا ةمهللا نم هيفعت ال هل مالس نبا ةداهش نأ ريغ (*06 هبحاص نم
 لوحنملا ادامح ىطعي ناك هنأ انمدق اك" معز ذإ اهب هسفن وه دهش دقو « هتياور ىلع

 ىلإ ةبوسنملا ةيماللا عضو ىذلا وه هنإ لاقيو « هيوريف هيلع هفيزيو رعشلا نم
 : (0)ى علا

 توقايل ءابدألا مجعم ىف هتمجرت رظنا (؛) . 78 © 40 نييوحتلا بتارم )١(

 . ١"”ه ص تسرهفلا عجات و . ه؟ر//5 قاغألا 20

 . 151١ ص مالس نيا (ه) تسرهفلا»و ٠548/١ ةاورلا هاينإ (؟)
 .1هكر/و لامألا (5) .١٠1ا ص (رصم ةعبط )
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 ' ليمأل مكاوس موق ىلإ ىنإف مكّيِطَم َرودُص نأ ىنب اوميقأ
 (90هتخأ نبا ىلإ وأ ريش طبأت ىلإ ةبوسنملا ىرخألا ةيماللا عضو اك :

 لطم ع 05 © ”ةيعفت رعْلَس نود ىنلا بْمّشلاِب َّنِإ

 ءارعش ىلع عضو ههنإ لاقف « لحنلاو عضولاب همهتي ًرارم ىعمصألا هل ىءدصتو
 ”لهأ هنع كلذ ذخأف « مهب «مهب اشبع « مهريغ ىلعو ٠ اًريثك اًنعوضوم اًرعشس يقلا دبع

 دري ام لك نولبنقي مهمأب مهفصي ةفوكلا ةاورل ةرم ضرعو (')؛ ةفوكلالهأو ةرصبلا
 ىدايإلا داؤد ىنأل ةديصق نيعبرأ ىنودشنأ « نيحّتقنم ريغ ةاور » :لاقف «مهيلع
 .("7«نورختفي اهب و نوعجري اهيلإ «ةياورلا ةرثك مهبجعت موق هو« رمحألا فلخ املاق

 دامح ةاور نويفوكلا اهلمحي ناكاهيب « هتياور نوماجتي اوناك نييرصبلا نأ رهظيو
 «هنم ءارعشلاو رعشلاب ملعأ طق دحأ ري" مل : كلذ ًاحضوم هيف دربملا لوقيو «هبارضأو
 لك هئبشيف «سانلا ةنسلأ ىلع لمعي ناكو ءرعشلا لمعى لثملا برْضَني هب ناكو
 . « ةليلو موي لك ىف نآرقلا محي ناكف كسن مث « هيلع هعضي ىذلا رعشب هلوقي رعش

 « هيف اوكش رعش تيب ىف ىف ملكت, نأ ىلع !ًريطخ ايظعال ام كولملا ضعب هل لذبو

 ,لهأ أرق هيلعو . هيف ديزأ نأ ىلإ جاتحأ ال ام اذه ىف ىلا ىضم دق : لاقز كلذ ىنأف
 ذخألا رثكأ دق ناك هنآل ةيوارلا دامح تام امل هنودصقتي اوناكو « مهراعشأ ةفوكلا

 مهفرعف ةفوكلا لهأ ىلإ جرخن ثلسنو أرقت املف . دامح هبراقي مل ًاغلبم غلبو « هنع
 كلذ ىف اندنع تنك تنأ : هل اولاقف « سانلا راعشأ ىف اهلخدأ دق ىلا راعشألا

 ككاو مويلا ىلإ مهنيواود ىف كلذ ىتبف « ةعاسلا كنم قى قثوأ تقولا

 ىلإ ةفاضإلاب فلخ ةياور تلمح ىلا ىه ةفوكلا نأ كلذ نم حضاوو 20.

 ةرثكلا نكلو « هتياور ةاورلا ضعب اهيف لمح دقف ةرصبلا امأ « دامح ةياور

 لضفملا ماقم ةرصبلا ف موقي ىعمصألاو . اهضفر ىعمصألا اهمأر ىلعو

 ةيلهاحلاب هملع ةعسب مهالت نمو هورصاعم داشأ دقو « ةفوكلا ف ىبضلا

 )١( ديرفلا دقعلا رظنا ١07/1 ناويحلا» ١ )١( ص نييوحنلا بتارم 40 .
  0١ص قايزرملل حشوملا () ' نص لهاحلا رعشلا رداصم رظنا  70١اهدعب امم

 ص نييوحتلا بتارم ( ؛) : . اهدعب امو هم 47 .
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 نم هيسفانم ضعب عنمب مل كلذ ناك نإو « هول دعو هوقثوو « اهرابخأو اهراعشأو
 ىبرع وهو . ةنامألاو ةقثلا نم ةورذلا ىف ناك دقف ءدودرم لين هنكلو « هنم ليتل

 ةنس ىلاوح دلو «ةبيلص ١77 ةنس فوتو ةرجهلل  7١وأ 2715 ةنس ليقو /7١1 «
 طخحم هيلإو ءةلقنلاو ةاورلا ةجاّنّص وه ىعمصألا اذهو » : ىتج نبا لوقي هيفو
 ةءارق ذخأل ثدح وهو هرضحت مهلئامأو ءارقلا ةخيشم تناك . . . ةلقثلاو ءابعألا

 «هعمسي مَلْذإ هدنع وقي مل هنأل « هتبثي ملف ةغللا نم فذح ام ردق مولعمو « هنع عفان

 مالك ىف ديزي ناكىعمصألا نإ هب ةكسشمال نم لوقو هل ملعال "نسم فافسإ امإو

 هب ءوبعم ريغ هيلع "و فعم مالكف اذك لوقيو اذك لعفي و برعلا  2١١6بيطلا وبأ لوقيو
 ىوغللا : ٠ اذه: نولوقيو بارعألا رداون نم سانلا طاّنقّْسو ماوعلا هيكحي ام ام أف

 ..عمجأ ايف الإ ىنفي ال وهو اومز اك ىعمصألا نوكي ىنأو . . ىعمصألا هلعتفا امم

 عفد ىف جليو تاغللا حصفأ الإ زوي الو «هنع هب نودرفني امنع فقيو ءاملعلا هيلع

 تايلضفملاكى هو تايعمصألا ىه ميدقلا رعشلا نم ةروهشم ةعومجم هلو .42؟!هاوس ام

 نيواود : ةتسلا نيواودلا اهرهشأ ةريثك نيواود هنع كور 2 ةقدو ةقث

 لحفلا ةدسبع نب ةمقلعو ةرتنعو ةفرطو ريهزو ةغبانلا» سيقلا ئرما .٠ |

 ىتنلعي ديز وبأ ناكو « ةديبعوبأو ديز وبأ امه ناريبك ناملاع هرصاعي ناكو

 ةنس « ةثاملا براق دقو ىرتو ةذاشلا تاغللاو تاجهللا عمجي  7١4وهو © ١7ه وأ

 ةنس ىلاوح دلوف ىلا نب رمعم ةديبعوبأ امأ « ىجرزخ ىراصنأ ىنرع ٠١١ فوتو
 ةنس ىلاوح  7١١ةاورلا نكلو « ةخراص ةيبوعش ةعزن هيف تناكو ىلاوملا نم وهو

03 

 ناكو ديز ابأو ىعمصألا هيلع مدقن نأو هقيث رت ىف مهعبتنال نأ ىغبنيو "هوقو >>

 . روهشملا هحرش قدزرفلاو ريرج ضئاقن حّرشو « مايألاو باسنألاب متهم
 محلا لثم اح رجتو ةقث نوفلتخمي ةاور مهْنع انثدحت نيذلا ءالؤه بناجي ناكو

 رثك أو« هتياور ةمهنلا بوشتو ةيخم راتلا رابخألاب م متبع ناكو 7١5 ةنس ىفوتملا ىدع.نبا

 ماشه هنباو ةرجهلل 547 ةنس قوتملا ىلكلا بئاسلا نب دمحم بابلا اذه ىق ةمهم ةنم

 تنك و : لوقي ناك هنأ ماشه نع ىوريو نيعاضولا رابك نم اهو ل5٠ ةنس قوتملا

 . ؟١٠86/ ةاورلا ءاينإ (؟) . 511١/7 صئاصللا 0(

 1 00001006 موو ص نييوختلا بتارم ()
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 رامعأ غلابمو (ةزذانملا ) ةعيبر نب رصن لآ باسنأو مهباسنأو برعلا رابخأ جرختسأ
 كللس ىف مظتنيو . 2١١6 ةريحلاب مهبتك نم مهبسن خبراتو ىرسك لآل مهنم ىلو "نم
 . ىنئادملاو ىدقاولا نيخرؤملا ءالؤه

 . ورمعوبأ مهسأر ىلعو+ ثلاثلا نرقلا ةاور نم مهذيمالت انمادق 'نمآ دعب فلخو
 امهءارو ناكو نايفوكلا ه 77١ ةنس ىوتملا ىارعألا نباو 7١7 ةنس قوتملا ىنابيشلا

 ىلاوح قوتملا تيكسلا نباو بيبح نب دمحم لثم مهندلب ىف ةاورلا نم ريثك
 نسحلا ديعس ىنأ ىلإ ةرصبلا ىف ةياورلا تبتناو . 581 ةنس ىوتملا بلعيو 144 ةنس
 نم ريثك عمج ىف لضفلا عجري هيلإو 108 ةنس قوتملا ىركسلا نيسحلا نبا
 . ةيفوكلاو ةيرصبلا نيتياورلا نيب عمجمي وهو « ةيلهاجلا نيواودلا

 قيقحتلا نم ريثكب تطيحأ“ ىلهاحلا رعشلا ةياور نأ انفلسأ ام لك نم حضتيو
 داصرملاب تابثألا ءاملعلا مهل ناك دقف « نومهم ةاور كانه ناك نإ هنأو « صيخفملاو

 لثم الإ كلذ ى ىلهاحلا رعشلا ”لثتم امو « ىرصبلا ىعمصألاو وكلا لضفملا لاثمأ
 زييمت اوعاطتسا ءاملعلا نكلو « ريثك عضو رخخآلا وه هلخد دقف ٠ ىوبنلا ثيدحلا
 ى نأشلا كلذكو « ةروبشملا ةتسلا حيحصلا بتتك انل اومددقو « هفئاز نم هحيحص
 ةغلاب ةراهم ىف  اوعاطتسا تابثألا هباصصأ نكلو « ريثك داسف هلخد دف رعشلا

 ىف وأ ةاورلا دنس ىف ءاوس كلذ ىلإ اذفنم نيكرات: ريغ « هفئاز نم هحيحص اوزيمي نأ
 : لوقي « بابلا اذه قى ثيدحلا ءاملع ىلع مهمدقيل مالس نبا نإ لب « هسفن نماملا

 نآل « ثيدحلا ةاور ن٠ لقعأ رعشلا ةاور : لاق.ناّطقلا ديعس نب ىحب ىثدح و

 : عونصملا نودشني ةعاس رعشلا ةاورو « اًريثك اًعونصم نووري ثيدحلا ةاور

 . 2(« عونصم اذه نولوقيو هنودقتني

 نعطلا ىلإ انقلزم ةيوغللا ةياورلا ةئيب ىف تاماهمالا ةرثك نم ذختن ال نأ ىغبنيف
 فيضنو « اًنقح هيف تاقثلا ةاورلا نعط ام ىلع نعطن امنإ « ةماعى هاما رعشلا ىف
 مهتابثأ هاور ام ةماع ىيتف كلذ دعب امأ . هفييزت ىلإ ثيدحلا انثحي انيدهي ام هيلإ
 . اديدش ايرحت نايرحتي اناكو . ةحيحص ىعمصألاو لضفملاك

 ٠ . الال١ ص لوألا
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 رمحألا فلخو دامح. لاثمأ نع هنم انءاجس ام لهاحلا رعشلا نم نذإ لمبلف
 ةّيرسش نب ديبع لاثمأ نيديزتملا رابخألا باعصأ قيرط نع هنم انءاج ام كلذكو
 اًضيأو « ةدئابلا برعلا نع صاصقلا هعضو امو ماشه هنباو ىبلكلا بئاسلا نب دمحمو
 مهتايثأ نع انءاجس وأ هيلع اوقفتا ام امأ « ةاورلا هيف فلتخا ام لمهن نأ ىغبني
 7 : مالس نبا لوقي « سايقلا اذهب نوذخأي اوناكو . هلبقن نأ ىغبنيف

 نأ ب ( رعشلا نم ) هنم ءىش لاطبإ ىلع ةحيحصلا ةياورلاو ملعلا لهأ عمجأ اذإ

 ضغتؤيف ءاملعلا تفلتخا دق »: لوقيو 2١١0 ىحص نع ىوري الو ةفيحص نم لبقي
 جري نأ دحأل سيلف هيلع اوقفتا ام امأ اا لب للا علا
 سم6 ةاورلاو ةياؤرلل ةرصبلا دقن نم ةريفو ةدامب هتاقبط ىف مالس نبا ظفتحااو . 57( هنم

 را كيبع تن او دلل ١ ةبسنلا ةحيحصلا دئاصقلا رعاشلل "دعي ةرات وهف
 نف « ةلحتنم اهنأ ىلع صنيو نييلهاخلا ءارعشلا نم رعاشل بسنت اهنيعب تايبأ
 ل باهذ ىلع لدي امميو » : صربألا" ن :ب ديبسعو ةفرط نع هلوق لوألا برضلا

 ّحص نيذللا صربألا نب ديبعو ةفرطل نيححصملا ةاو رلا ىديأب ىتب ام 'ةلق هطوقسو
 ريغ « ريثك مالك همالك نم طقس دق امهريغ نأ ىرنو . . رشع ردقب دئاصق امه

 املف « كاذل كالذ لعلف لوحفلا مدقأ نم اناكو « رثكأ كلذ نم امه ان ىذلا نأ
 ديبع رعش ىف كشلا عسوف داع مث 220« ريثك لمسح امهيلع لمح امهمالك لق
 فرعأ ال « بهاذ برطضم هرعشو « ةرهشلا مظع ركذلا ميدق » : هيف لاقفا
 : هلوق الإ هل

 بونّذلاف تايِبَطَقلاف بوحلم هلهأ نم ٌرَقَقُأ
 وه ةغبانلا نوكي نأ هراكنإ ىناثلا برضلا نمو . 2470 كلذ دعب ام ىردأ الو

 : لاق ىذلا

 نوحي ال ون ناك كلدذك اهْنُحَت مل ةنامألا يقلك
 « ")اذه لقي مل ةغبانلا نأ ىلع اوعمجأ ملعلا لهأ نأب هراكنإ ىلع بقع دقو

 ) )1١ص مالس نبا (4) . 5 ص ءارعشلا لوحف تاقبط 11١5 .

. 
 اهدعي امو 44 ص مالس نبا )20 . ةحفصلاو ردصملا سفن (؟)

 . 7" ص مالس نبا (*)
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 ١ تقلع ةريثك بئاوش نم ”ىلهاحلا رعشلا ةغللاو ةياورلا 'ءاملع ىفص وحنلا اذه ىلعو
 كلذ نأ ريغ « حيقنتلاب هنم ءايشأ اولوانت مهأ هسفن تقولا ىف ركنن ال انك نإو « هب

 . ظافلألا ضعب اوميقي وأ « ةملك ناكم ةملك اولدبي نأك « ةقيض دودح ىف ناك. .

 نا ءايشأ انايحأ ءارعشلا ناسل ىلع طقست تناك دقف ء شيرق ةجحل نأس ىلع

 مهنكلو « دئاصقلا ضعب ضورع نوحلصي دقو « اهتوحلصي اوناكف « ةيلبقلا مهتاجحل
 اوعاطتسا مهنأو ةقدلاب مل دبشت ةظفاحم رعشلا اذه رهوج. ىلع اوظفاح ةماع ةفصب

 ةقباطم نوكت داكت ةروص ىف ةيلاتلا لايجألاو ملايجأ ىلإ هنم ليلق ريغ اولقني نأ
 ْ ْ . هلوصأل ةقباطملا مامت

 نيودتلا
 | نع رابخأ نم ركذي ام نأو « ةيلهاملا ف مهرعش اوناودي مل برعلا نأ انب رم

 العف اوركف مهنأ ىلع لدي ال هنإف « ّحص نإ « ملل تاعوطقمل مهئارعش ضعب ةباتك

 ءابنإل دلج وأ رجح ىلع وأ لبر ىلع بتكت عطق ىه امنإ « مهراعشأ نيودت ف
 ةبعكلا ىف تاقلعملا اوقلع اونركي نأ انيفن دقو . ثداحي اهدارفأ ضعب وأ ةليبقلا

 حدم امو برعلا راعشأل رذنملا نب نامعنلا نيودت نع دامح- ةياور انضفر كلذكو

 سيطارق نعل قن هنأ معزي ةقث اًيوار دجنال اننأ كلذ ىلع ةلدألانمو .هتيب لهأووه هب
 . ةيلهاحلا ىف اًرعاش نأ معزي ةقث ايوار دجن ال اننأ اك « ةيلهاخلا ىف ةبوتكم تناك
 مهنم ناك "نمو ءاداشنإ مهرعش نودشني اوناك امنإ «ةنودم ةفيحص نم هتديصق ىلأ

 «هتركاذ ىف اهددريو «هسفن ىف اهدعي ناك لوح نءلقأوأ لوح ىف هتديصق دعي

 امنإف برعلل ءىش لكو » : ظحاحلا لاق مث نمو « هنعسانلا اهلمحسيو ءاهدشني مث
 ةلمج ىلإ همهو ( ىبرعلا ) فرصي نأ الإ وه اف . . ماها هنأكو لاجتراو ةبيدب وه
 هيلع لاثنتو (اجاوفأ ) الاسرأ ىناعملا هيتأتف «٠ دصقي هيلإ ىذلا دومعلا ىلإو بهذملا
 , «23١ هسفن ىلع هديقي ل م « الاثنا ظافلألا

 )١( ؟>/ نييبتلاو نايبلا .
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 هنوديقي الو رعشلا نودشانتي مهف « مالسإلا ردص ىف برعلا نأش اذه لظو
 « راعشألا برعلا تعجارو « راصمألا ترصسم ىبح «ةصاخ ورظ ىفو اليلق الإ

 فو هثيداحأو لوسرلا تاوزغ ليجست ى اهقيرط كلست نيودتلا ةركف تذخأو

 ةورع نودو « بلاثملا ىف اًمباتكهيبأ نب دايز نودف « .ةيخيراتلا رابخألا ضعب دييقت
 ةّيرش نب ديبع رابخأ ةيواعم نّودو ءهبورحو مالسلا هيلع ىنلا تاوزغ ريبزلا نبا
 ثيداحأ نودي نيعباتلاو ةباحصلا ضعب ذخأو ءاهنيودتب هناملغ رمأ قدأ ةرابعب وأ

 + نيودت ىف قيرطلا انل ريني امثيداحألا نيودت ىف نوكي دقو . مالسلا هيلع لوسرلا

 اماعاتي ودت نودت ملو ءاهنيودت ر كني ناك نيعباتلاو ةباحصلا نم اريثك نإف «رعشلا

 اهرعشب لئابقلا ماها نم يغرلاىلع هنإ لوقن نأ عيطتسن كلذكو«ةئاملا سأر ىلع الإ
 اهداممأو اهبقانم نم نولجسي امل اهراخفو اهفرش طانم نودعينيذلا اهتارعشو ىهاجلا

 رصع نم ةرخأتم ةبقح ىف الإ رعشلا اذه نيودت ىلإ دمعت مل اهنإف اهممصخ بلاثمو

 1 ٠ ةيمأ ل

 , اهعم نونودي اوناك لب ءاهدحو مهئارعش راعشأ نوثودي اونوكي مل مهلأ رهظيو يب
 ”رابخألا بامسأ ةياور نم انفلسأ ام تاندملا هذه ىلإ ةراشإ مدقأ لعلو « مهرابخأ :

 .هدنع ام ذخأف « لجر ىلع ةليل بقن هنأ نم رعشلاب هقلعت لوأ ىف دامح نع

 ...ىف لسرأ ديزي نب ديلولا نأ دامح متزيو ! راصنألا رعش نم ءزج هذخأ ايف ناكو
 ىف ترظنف « فيقثو شيرق : هيفرط نع الإ ىلأسي ال » : هسفن ىف لاقف « ةبلط

 برعلا ناويد عمج ديزي نب ديلولا نأ بلعثنع ىورسي و '١«فيقثو شيرق ىلاتك
 نم امهدنع ام نييفوكلا داّنَجو دامحت نم كلذل بلط هنأوءاهتاغلو اهباسنأو اهراعشأو

 ٠ . 200( امهنم هذخأ ام امهيلإ در مث « ناويدلا اذه

 نرقلا لئاوأ عم رهظت تذخأ هنأ ىلع اليلد تناك رابخألا هذه تح نإو
 راعشأ ةاورلا نيودتل دعب |يف تادعأ ىلا ىه اهلعل لئابقلل ةيميرات تانودم ىناثلا

 . ليذه ناويدل اهفرعن ىلا ةروصلا سفنب ةدح ىلع اهنم لك
 ىلع دمتعي ناكو « ءالعلا نب ورمع وبأ اناقليف ديزي نب ديلولا رصع دعب ىضمنو

 نإ اولاق ىتحرابخألاو راعشألا نم اًريثك اهيناج ىلإ دسيقي ناك هنكلو « ةياورلا

 . ١4 ص تسرهفلا (؟) . و4/5 ىناغألا 0( ش



 ا

 « اهلك اهقرحأف (كسنت ) أرقت مث « فقسلا نم بيرق ىلإ هل تيب تألم: هبتك
 « هبلقب هظفح ام الإ هدنع نكي مل لوألا هملع ىلإ دعب عجر املف » : ظحاحلا لوقي
 رهظي ام ىلع دامح ناكو .«0'2ةيلهاخلا اوكردأ دق بارعأ نع هرابخأ ةماع تناكو

 ةيصاعإ « ةباتكلاب ىنعي نكي مل هلعل لب ءةباتكلاب هتيانع نم رثكأ ةياورلاب ىتننع َ
 هنع ىور امنإو « باتك دامحل 2 برهم بحاص ارتب «هذيمالت هنع

 راعشأ اهمف « ءاهفتص بتك ىبضلا لضفملا ا (؟)(هدعب بتكلا تفنصو سانلا

 . هنع اهولمحف هذيمالت اهدشنأ انإو « هتايلضفم بتكي ُ هنأ دكؤملا نموا ") رابخأو

 نكي ملو « مهبًالططل هوور ام اونودي مل نيلوألا ةاورلا نإ انلق اذإ ىطخنال انلعلو
 لثم مهعيمج لهاخلا خيراتلا ةاور نأش ناك لب « مهدحو رعشلا ةاور نأش اذه
 ىف اهنودو هرابخأ ةدام لمح ىذلا وه اًماشه هنبا نإف ىبلكلا بئاسلا نب دمحم

 تاءالمإ ىلمأ لب « وحنلا ىف اًنباتك فلخي مل دمحأ نب ليلحلا سفنو « هبتك
 امبرو « ثيدحلا ةاورب كلذ ىف نورثأتي اوناكو . روهشملا هباتك هيوبيس اهنم عمج
 *نمم هيف نحليال ىتح نيقلت ىلإ جاتحي رعشلا نأل « "سمأ مهدنع ةجاحلا تناك
 هنأب هيف نحلي نم ثلاثلا لئاوأو ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف نوذيني اوناك كلذلو « مني
 . رعشلاو ةغللاب ءاملعلا ةخيشم نع اهافش ذخأب الو « تاحصلا نع ذحأي ا

 نع اهذخأ دق نوكي نأالإ هتياور اولبقي لو تانودملازع ىوري ”نم اوفتعض مث نمو
 « باتك ىلإ ب اتك نم مبدقلا رعشلا نولوادتي نم ةياور مالسنبا فدعض كلذلو « خيش
 . « ىحص نع ىوري الو ةفيحص نم لبقب نأ دحأل سيل » :لوقي

 نيودت ف و مهلإ لضفلا عجرب نيذلا مم نيمدقتملا هاربا ءالؤه نولاتلا ةاورلاو

 « ىعمصألا مهسأر ىلعو « حيرجتلاو قيثوتلا ىلع امئاق اًنيجهنم اًنيودت ىلهاحلا رعشلا

 ناكو . ةحيدص تاعومجو نيواود َْق ىلهاحلا رعشلا عمج َْق ةمامها رصحت دقو

 نولحري اوناكف « نيقباسلا ةاورلا ةَّللج- نم عامسلاب نوفل نونودملا ةاورلا ءالؤه
 ىعمصألا نع فورعم وه اموحن ىلع هنووري امم اوقثوتيل ةيبرعلا ءارحصلا ىلإ

 وا راد ةعبط ) ةاورلا هابنإ (©) ا . 71/١" نييبتلاو نايبلا ) ١(

 . 0 (ةينامحرلا ةعبطملا ةعبط ) تسرهفلا (؟)
 . ل١ "ه ص



 لوك

 « ريح نم ناتجيتسسد هعمو ةيدابلا لخد هنإ لاقي ىذلا ىنابيشلا و رمع ىلأ نعو هسفن

 . 2317برعلا نع هعامس بئتكب امهانفأ 0 جرخ اف

 .ةاورلا دنع ةجاحلا هذهدسيل اهيف مقب دقو رضاوح ا ىلع دهني بارعألا ضعب ناكو

 اوناك لب « مهلبق نم ةاورلا عي عينص مهمرك اذ ىلع دامعالاب اوفتكي ل مم مه أ مهللو

 . مهبالط مهنع هلقنيو 50 هنم نوءرقيو هب نوظفتح و هنوعمسي ام نونودي

 تسرهفلا ىلإ عجري نم عيطتسيو « [ديدش ًاعاستا عستت نيودتلا اذه ةجوم تذيأو

 « دعلاو رصحلا هغلبي داكي ال ىذلا ىيلأتلا طاشنلا اذه ىلع علطي نأ مجاولا بتكو

 لقت ال ىئادملابتك تناكو «باتك نيعبرأو ةئام وحن ىبلكلا دمحم نب مان كرت دقف
 ًادوقفم دعي مهبتك ريك اًفنصم نيس ىدع نب ميدهلا فلخ هيب ءاددع اهنع

 'ىط رابخأو ىنئادملل ةعازخ رابخأ باتكك رعشلاب ةيانع ىلإ ريشي ام اهنيب نمو

 هنأ ىلع لدي امم لهاخلا رعشلاب ءىلتمي وهو ىلاكلا نبال مانصألا رشن دقو « مييهلل

 . هب هبتك المي ناك
 عمج اهف اًنقيقد نكي مل مهنم "ريثك نأ نيخرؤملا ءالؤه ءازإ ظمحالي هنأ ىلع

 دقو « بابلا اذه ىف مهرهشأ ةيوبنلا ةريسلا بحاص قحسإ نبا لعلو « رعش نم

 لمحو هنّجهو رعشلا دسفأ نمم ناكو » : لاقف « هتاقبط ىف مالس ن هيا هل ىدصت

 « فانم دبع نب بلطملا نب ةمرخم لآ ىلوم « راسي نب قحسإ نب دمحم هنم ءاثغ لك
 اهنم رذتعي ناكو «راعشألا هنع ”سانلا لبقف . . رّيَسلاب سانلا ءاملع نم ناكو

 ى بتكف . ارذع هل كلذ نكي ملو . هلمحأف هب وأ رعشلاب ىل ملعال : لوقيو
 « لاجرلا نع الضف ءاسنلا راعشأو طق اًرعش اولوقي مل نيذلا لاجيرلا راعشأ ريسلا

 مالك وه امنإ رعشب سيلو « ةريثك اًراعشأ مم بتكف دومتو داع ىلإ كلذ زواج م

 نمو رعشلا اذه لمح نم : لوقيف « هسفن ىلإ عجرد الفأ « فاوقب دوقعم فلؤم

 (اوملظ نيذلا موقلا رباد عطتقف) : لوقي ىلاعتو كرابت هللاو نينسلا فال 1 ذنم هادأ

 : داع ىف لاقو ( ىتبأ اهف ”درمتو لوألا ًاداع كلهأ هنأو ) : اًضيأ لاقو « « مل ةيقب ال ىأ

 مكنأي مأ) ملأ : لاقو (اًريثك كلذ نيب انورقو ) : لاقو (ةيقاب ن * مل ىرت لهف )

 . 2” هللا الإ مهملعي ال مهدعب نم نيذلاو دومتو داعو حون موق مكلبق نم نيذلا أبن

 ."اهدعي امو م: مالس نبا (؟) . 587 ص ىرابنألل ءايلألا ةهزن 0 (



 سك

 قحسإ نبال عضو ام لثم رعشلا ناك ولف » : قحسإ نبا ىف اًضيأ مالس نبا لاقو
 يضعبو 1176 ىلع لع ليات يق دالوإ ةجحاس دبل تاك اذ نويل هازواط لكو

 . هتبسن ححص وأ « ىور اه ًاريثك "درو قحسإ "نبا هتريس ىف ماشه ”نبا

 اهل سيل لوألا ةيلهاخلا برع ىلإ ب وسنملا رعشلا نمتالحتنملا هذه نأ حضاوو
 نيثدحملا نيثحابلا ضعب اهم قلعتي كلذ عمو «نوققحما ةاورلا اهدر دف «ةميق ىندأ

 اودرو اوضفر اك « اهودرو اهوضفر ءامدقلا نأ عم «ةماع ىلهاحلا رعشلا ىف اوككشيل
 عسون نأ دير اننأ كلذ ىبعم سيلو . فلخو دامح. لاثمأ ةاورلا نم نيمهملا ةياور

 « "ديدش اًنقييضت اهقيضن نحن لب ؛نييلهاحللا نع ىورَسي ام ةرثك لبقنف باوبألا
 « ىعمصألاو ىبضلا لضفملاو ءالعلا نب ورمع ىنأ لثم ةاقثلا هدروأ ام الإ لبقن الف

 . ”قيثو هوور ام ةلمجف

 ملو سردي مل الئفنغ ةدام لازي ال تاقثلا ءالؤه هاور ام نإ انلق اذإ غلابن الو

 ف | موهشأر لهاخبا رعشلا نيودت اومتأ فلخ“ مهدعب نم فلتخ دقو ؛ 0
 فين راعشأ عمج هنأب لوألا رهتشا دقو ىلارعألا نباو ىابيشلا ورمع وب أ ةفوكلا
 هلطجو [عيطم بنك اناا ةجزعأو اه ةليق رمش لمع املك ناكز « ةليبق نينامثو

 برعلا تانويب نأل فوك وار لئابقلا نيواود جرخ نأ ىعيبطو « ةفوكلا دجسم ىف
 بابسألا مهأ نم اوناك ”كلش ريغ نمو « ةرصبلا ىف اونوكي ملو ةفوكلا ىف اوناك اهفارشأو
 رهظيو . ىناثلا نرقلا ىف نود نأ ىلإ هتياورو ىلهاحلا رعشلا ظفح ىلع تناعأ ىلا

 ريغ اهيلإ مضت تناك لب راعشألا ةياورب ىتكت نكت مل لئابقلاب ةصاخلاا بتكلا نأ

 نورتني مهيخرؤم ىرن اننأ ىف ببسلا وه اذه ناك امبرو « مهمايأو مرابخأ نم ليلق
 كلذ روصت ام وحن ىلع « هدامعو هدنس اهنأ نوري مهنأك ةريثك ًاراعشأ مهخيرات ف

 نم اًريثك مهتياورب نوجزمي رعشلا ةاور ناكو . ىلكلا نباو ىدقاولاو ىئئادملا بتك

 نم ىب دقو . ةديبع ىلأل ضئاقنلا حرش ىف ىرن ام وحن ىلع ةيخيراتلا رابخآلا

 راعشألا طلتخت هيفو 7070 ةنس قوتملا ىركسلا ةياورب ليذه ناويد لئابقلا نيواود

 . بيؤذ ىنأ ناويد هيف كلذ روصي ام ريخ نمو « رابخألاب

 راعشألا هذه نم اونود مهن :أ ىناهبصألا جرفلا ىأل ناغألا باتك لديو

 1 ١١ ص مالس نبا )0
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 نأو اًمخض ادلجم نيرشعو دحاو ىف عقي هنأ فورعمو « اًريبك اثارت رابخألاو

 ةيحيراتلا ةيرعشلا ةيلهالا ةداملا هذه قوسي وهو . اًروفوم اظح هيف نييلهاجلل

 هبذكي فرع نف «ةطيحلا دشأ هتاور ءازإ اًطاتحم « اهردصمروصت « دانسأب ةنرتقم
 نيواودو هيرصاعم تاياور ىلع هتياور عجاري ناك هقدصب فرع نم 5 « هيلع هّبن
 « ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف اقحح فلؤم باتكلاو .ىرحتلاو ةقدلا ىف ةغلابم « ءارعشلا

 « هديناسأ نم حضتي امك نييرجهلا ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ةاور نم دمتسي هنكلو

 اوفلؤي نأ مدعب اوءاج نمل اوحاتأو « مخضلا ىلهاتللا ثارثلا اذه اوعمج نيذلا مهف

 . مجارتو ارابخأ وأ ىلامأ وأ ةيرعش تاعومجم تناكأ ءاوس ٠ ىربكلا مهافلؤم
 مامت ىنأ ةسامح- لثم ةعماخلا بتكلا هذه فيلأت ثلاثلا نرقلا ذنم أدب دقل لب

 رعشلا هباتكو ةبيتق نبال رابخألا نويعو دربملل لماكلاو ظحاجلل نييبتلا» نايبلاو
 . ءارعشلاو

 دقف « ثلاثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف رهظ وار مهأ ىركسلا ناك امبرو

 ةيرصبلاو ةيفوكلا نيتياورلا نيب هتياور ىف عمجي وهو « ةريثك نيواود هنع تيور

 متاح ىنأو ىشايرلا نع ذخأ امك نييفوكلا تيكسلا نباو بيبح نبا نع ذخأ ذإ
 نيودتلاو فيلأتلا رثاكتيف « ىرجملا عبارلا نرقلا ىف ىضمتو .نييرصبلا ىناتسجسلا
 امك مهلمجو« ىناب زرملاو ىلاقلاو ىرابنألا نباو ديرد نبا نع فورعم وه اموحن ىلع
 قفاهبصألاج رفلا ىنأ لكم حرف مهارنو « ثلاثلا نرقلا ةاور لمع نم قتشم انركذ

 لب « هنم اوعمس ىذلا بيرقلا ىوارلاب ابلاغ نوفتكي ال مهف « دنسلاب  هيناغأ

 . الثم ىبضلا لضفملا ىلإ وأ ءالعلا نب ورمع ىلأ ىلإ لصن ىنح ةاورلا نولسلسي
 بابسأ نزع ام لكب ىلهاحللا رعشلا ةدام مهيقباس مينِص  انل اومدق كلذبو

 .نيمدقتملا ةاورلا_عينص ةيدابلا ىلإ لحري لازي ال مهنم ريثك ناكو تقئثوأ فعض
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 لاحتنالا ةيضق

 ىلإ راشأ دقو « ريثك لاحتنا هيف لخد ىلهاحلا ر ءشلا نأ انمدق امم حضاو

 عاضوولا هعضو اموفيزلا هنع اوفني نأ نيدهاجم اولواحسو « اًراركتو اًرارم ءامدقلا كلذ

 لمهأ نأ بابلا اذه ىف مهصرح- نم غلبو 2 ةريثك سيياقم كلذ ىلإ نيذختم

 ةصاخ ىعمصألا ناكو « فلخو دامح. لاثمأ نيمهملا نع ىور ام لك مهتاقث

 نوققحي امهدعب تابثألا ةاورلا عباتتو « هلبق نم ىبضلا لضفللا ناكام ءداصرملاب

 هباتك ىف نود دقف «مالس نبا بناجلا اذه ىف مهمهأ نمو . ثارتلا ف نوصحمب و

 رعشلا ةياور ىف ةياردلاو | لمأ تاظحاالم نم اً”ريثك « ءارعشلا لوحف تاقبط و

 اريثك كلذ ىلإ فاضأو « اهيلإ بستني ىلا ةيرصبلا ةسردملا ةذتاسأ نم ميدقلا
 . ةيصخشلا هتاظحالم نم

 لاحتنالا ةلكشم باهسإ ىف راثأ باتك لوأ وه ةقيقحلا ى باتكلا اذهو

 فى ديزتت تناك ىلا لئابقلا لماع : نيلماع ىلإ اهدر دقو « لهاخلا رعشلا ىف

 برعلا تعجار امل » : لوقي « نيعاضولا ةاورلا لماعو « اهبقانم ىف ديزتتل اهرعش
 نم بهذ امو مهارعش رعش رئاشعلا ضعب ”لقتسا اهرثآمو اهمايأ ركذو رعشلا ةياور

 عئاقولا هل نمي اوقحلي نأ اودار ارأو مهراعشأو مهعئاقو ٠ تلق موق ناكو « مهعئاقو ركذ

 .١2)«راعشألا ىف اودازف دعب ةاورلا تناك م مهارعش نسلأ ىلع اولاقف « راعشألاو

 « هولوقي مل ام ءارعشلا ةنسلأ ىلع ىورتو اهراعشأ ىف ديزتت تناك لئابقلاف
 ىلإ فيضت ىهف « ءارعشلا راعشأ ىف شيرق هتداز ام ىلإ ًارارم مالس نبا راشأ دقو
 نه نأ ركذذيو م ؟"”ناسح رعش ىلإ ًاريثك تفاضأ دقو « مهيلع تالوحنماهئارعش

 دقف «ةريوت نب 0 دواد لثم «كلذب موي ناك نم. . مهدافحأو مارعشلل مانيلا

 راعشألا ف ديزي لعج هيبأ رعش دفن امل هنأ ظحالو؛ رتتمرأ رعش ةديبغوبأ هدويووواسس» ٠

 ركذيف « همالك ىلع ىذتحي وه اذإو « ممتم مالك نود "مالك اذإو « اهعضيو

 نمو ةديبع وبأ ملع كلذ ىلاوت املف « اهدبش ىلا عئاقولاو ممتم اهرك ذ ىلا عضاوم ا

 ىلا هلعتفي هنأ هم اوناك

 . هيورت ام نوعجارب اوناك ةديبع ىلأ لثم نم ةاورلا نأ ىلع لدي ام اذه ىف لعلوس..

 . 1٠ ص ردصضملا سفن 0 . اهدعب امو "4 ص مالنم نيم ع“

 . اهدعياموم ١/94 ©« ٠١54 ص مالس نبأ )١(
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 ةحيحص لوصأ ىلإ عوجرلاب امإ « هفيز مل نيبتي ام هنم نوضفرب اوذاكو « 0 ش

 انل قوسيو « همظنو رعاشلاب مهفرعمو رعشلا دقن نم نوئسحم امو مهقاوذأ نو

 اهب حدمب ىتلاو اهراعشأ ىف شيرق اهتور ىلا بلاط ىلأ ةديصق ىف اكش مالس نبا
 هنم اوابقف شيرق رعش ى اورظن مهنأ كلذ ىنعمو « ١١" للسو هيلع هللا لص لوسرلا
 رعش ى اوققحو اوصحف امك ةنيدملا رعش ىف نوققحيو نوصحفي مهو . ("!اوضفرو

 . لئابقلا نم اهريغو شيرق

 هنابسنتو اًريثك الحتتنم نايورت اتناك ةاورلا نم نيتفئاط مالس نبا انل مدقيو

 هغوصتو همظنت ام فيضتو هغوصو رعءشلا مظن نسحت تناك ةفئاط « نييلهاحلا ىلإ

 فلخو دان ىف هل اهابشأ ءانب رم امف انيأرو ءدامحب ال لّثمو « نييلهاخلا ىلإ

 « لهاخلا رعشلا ةلثمأ ىلع ءاذتحالا الو مظنلا نسحت نكت مل ةفئاطو ٠ رمحألا

 «صصقلاو ريسلاو رابخألا ةاور مهو « فيز لكو هنم ءاثغ لك لمحت تناك اهنكلو

 ىف اهلخديو راعشألا هل عنصتت تناك ذإ ةيوبنلا ةريسلا ىوار قحسإ نبا لثم نم
 داع موق نم هوقطني مل نم ىلرعلا رعشلاب اقطنم « ظفحت وأ زرحت نود هتريس
 . سيدجو مسطو قيل امعلاو دوو

 اوابقي ملف « ًاعيمج نيتفئاطلا ةياور امهبارضأو ىعمصألاو مالس نبا ضفرو
 ائيش ارق مل كلذكو « ةقيثو رداصم نم مهتأي نأ الإ دامح هابشأ هيوري امم ائيش

 « مهسفنأ ةيلهاجلا برع نع لب « بسحف ةدئابلا ألا نع ال قحسإ نبا هيوري امم
 ثراحلا نب نايفس ابأ ركذ دقو مالس نبا لوقي « تابثأ ةاور دنع هودجي نأ الإ

 هرعش نإ : ةنيدملا ءارعشو تباث نب ناسح نوضقاني اوناك نيذلا شيرق ءارعش دحأ

 انسلو » : هلوقب كلذ ىلع قلع مث « ليلقلا الإ هنم انيلإ لصي ملو طقس » ةيلهاجلا ىف

 نأ نم نسحأ رعش مل نوكي ال نآلو « ًارعش هريغل الو هل قحسإ نبا ىوري ام ”دعن

 7 نم ههابشأو قحسإ نبا هيوري ام ةلمج نوضفري اوناك مهف.« !؟'مل كاذ نوكي
 ىلع لكشي سيلو » : مالسنبا لوقي« مهقي رط نع هنوحنيو ةيرش نب ديسبع
 00 ةاور هلمح امم « 2؟*7نودلوملا عضو ام الو ارغبشو امو ةاورلا ”ةدايز ملعلا

 ىبعم الو دافتسي بدأ الو هتيب رع ق ةجح الو هيف ريخ الو ثغ رعش نم رابخألاو

 )١( ص مالس نبأ ٠١4 . )"( ص مالس نبأ 5١5 .

 ص مالس نبا (؟) ٠٠6 . ) )4ص مالس نبا 14٠ .
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 ع١ َُطَج

 تاجرد ىلع وهو هب قوثوم هيفو 2 لون ال ا لاخلا رعشلا ىف

 لثم نم « مهتنامأو مهنقث ف كش ال تاقث هاور ام هنمو '' !ةاورلا هيلع ا

 نكلو « هب ”قوثوملا ”لحتنملا بلغي دقو . ءالعلا نب ورمع ىنأو ىعمصألاو لضفملا
 هصيحمتو هثحب ىلإ انعفدي امنإو « ةماع لهاخلا رعشلا لاطبإ ىلإ انب جرخمي ال كلذ
 . قيرطلا فشكت ءاوضأ نم تابثألا ةاورلا انل مدقي اب نيدتهم

 نم نيثدحلا نيثحابلا راظنأىهاحلا رعشلالاحتنا ةيضق « ةيضقلا هذه تتفل دقو

 نيح ”دّرولآ هالتو 18514 ةنس ؟"!هكدلون اهيف رظنلا ًادبو « برعلاو نيقرشتسملا

 ةمقلعو ةفرطو رهرو ةغبانلاو سيقلا ىرما : نييلهاحلاا ةتسلا ءارعشلا نيواود رشن

 دئاصق نم اليلق اددع نأ ىلإ اهتم « ةماع لهاخلا رعشلا ةعص ىف ككشتف ةرتنعو

 هذه مزالي لازي ال اكش نأ ةظحالم عم م عادلا نكي ارسل هاو
 نيقرشتسملا نم ريثك عباتو . اهنم لك ظافلأو اهتايبأ بيترت ىف ةحيحصلا دئاصقلا

 هيسابو ريوم لاثمأ « نييلهاجلل ىَوْرَسي ام لك لوبق نم رذحلا هفقوم ىف دراولآ

 اهيف بتك ذإ هتاباتك ىف ةيضقلا هذه اوراثأ نم ربكأ ثويلجرم ناكو . ناملكوربو
 لعج 1917© ةنس ةيلوي ددعب ةيويسألا ةيكلملا ةيعمجلا ةلجم ىف هرشن الصفم الاقم

 هلهسي( ؟”هارنو ( 1ع هءتونصع هع ةعدطنع !هعوب : ىف رعلارعشلا لوصأ )اني ماك هناونع

 « كلذ ف ءامدقلا ءارآو هتأشنو هروهظ عذب نع ًاثدحتم رعشلا نم ميركلا نآرقلا فقومي

 « هتظفح ىلا ىه ةيوفشلا ةياورلا نوكت نأ ىنيو « هظفح نع ثيدحلا ىلإ لقتني مث
 نيودتلا رصع ىح عطقنت مل هتياور ةلسلس نأ فيك حف دنتال ةلدأب فن آ انيب دقو

 ىوس هظفحل ةليسو كانه نكت مل هنإ لوقيل « بهذملا اذه بهذي ثويلجرم نكلو

 ةيلات ةينمز ةلحرم ىف ظّذ هنأ دكؤيل ةيلهاحلا ىف هتباتك ىنيف دوعي مث « ةباتكلا
 رمحألا فلخو داّتَجو دامح لاثمأ نيمبملا ةاورلا ءازإب فقيو .! ميركلا نآرقلل

 ناك رعشلا اذه ى عضولا نأ معزيل « ضعب ى ةاورلا ضعب هب نعطي ناك امو

 )١( ص مالس نبا ٠ . اهدعب امو لاله/ؤ .
 ةلاقملا هذه دسألا نيدلا رصان صحل (4؛) . 5 ص مالس نبا (؟)

 ًاقيقد ًاصيخلت لهاحلا رعشلا رداصم هباتك ىف ةيضقل نيفرشتسملا ةشقانم ىف رظنا (؟)

 . اهدعب امو #96 ص ريشالبل فىبرعلا بدألا خيرات « لاحتنالا



 2 ؤلكالا

 كوملسم م هباصأف ء مهنم اورصنت نم الو نيبنثولا نييلهاخا لثمب ال هنإ لوقيو . ًرمتسم

 2  ىل آرقلا صصقلاو ديحوتلا نوفرعي امنإ « ةددعتملا ةملالا الو ىجيسملا ثيلثتلا نوفرعي ال

 .باتك يفو . هللا تافص ضعبو ةمايقلا مويو باسحلا لثم نم مالسإلا ىف امو
 غوبصملا رعشلا امأ « ًاضقن همعز ضقني ام ىلهاخبا رعشلا نم ىبلكلا نبال مانصألا

 هءارو ام لطبي الو « هيف رصحني هعضوو « عوضوم هنأب ملسنف ةتحب ةيمالسإ ةغبصب
 تاذ ةغل اهنأ ظحاليف ةغللا ىلإ كلذ نم ثويلجرم لقتنيو . ةيلهاج راعشأ نم
 نأ ولو لوقيو « برعلا ىف اهعاشأ ىلا ميركلا نآرقلا ةغل سفن ىهو « ةرهاظ ةدحو
 تافالتخالا انل لثم انك ةيلهاحللا ىف ةددعتملا لئابقلا تاجمل انل لشم حيحص رعشلا اذه

 اذه ريغ ىف انفلسأو . بونحلا ىف ةيريمحلا ةغللاو ةيناندعلا ةيلامشلا لئابقلا ةغل نيب
 ةحتاف ذنم ءارعشلا نأو ةيلهاخلا ىف ةدئاس تناك ىحصفلا نآرقلا ةغل نأ عضوملا

 :ةينيد بابسأب تداسو « شيرق ةجحهل تناك اهنأو اهب نومظني اوناك رصعلا اذه
 ىلع ةيلحملا مبتاجهل نع نيلختم اهيف نومظني ءارعشلا ناكف . ةيسايسو ةيداصتقاو
 ' . مهملاقأو مهنادلب تاجحل فالتخا ىلع انرصع ىف برعلا ءارعش عنصي ام وحن
 ًايدقو « هتغل تسيل اهنأل ىعيبط اذهف ةيريمحلا ةغللا لثمي ال ىلهاحللا رعشلا نأ امأ
 (١)انتيب رعب مهتيب رع الو انناسلب نعلا ىصاقأو ريمح ناسل ام : ءالعلا نب ورمعوبأ لاق
 « اهسفن ةيلهاخلا ىف ةغللا هذه ىلع باوبألا متتقت انمدق امك ىحصفلا تذخأ دقو

 ةلدأ رخنآو . ةركبم دوهع ذنم أدب نييبونحلا بيرعت نإ لوقن نأ عيطتسن ثيحب
 ةينعلا ةصاخو ةرضحتملا ةيلهالا كلامملل ةفشتكملا شوقنلا نأ همعازم ىلع ثويلجرم

 نأ نيرضحتم ريغ ودبل حيتأ فيكف « اهيف ىرعش طاشن ىأ دوجو ىلع لدت ال
 ضجدو . كلامملا هذه لهأ نم اورضحت نم همظني مل اميِب رعشلا اذه اومظني
 فورظلاو ةفاقثلاب الو ةراضحلاب طبتري ال رعشلا ظن نأل ليلدلا اذه شلنيورب
 . "”وميكسإلا لثم ريثك رعش مهل نويئادب وأ نويرطف كانهو « ةيعامجالا

 نيقرشتسملا نم ريثك به كلذلو « هاوعد ىف باوصلا هبناج ثويلجررم نأ قحلاو
 تايلضفملل هتمدقم ىف ريخألا هيلع جتحاو «ليالو شلنيورب لثم « هيلع نودري

 ةقباس جذامب نوكاحي اوناك  كلذب ملستلا ضرف ىلع - رعشلا اذه اوعضو نم نأب
 . 18٠١ ص ريشالب (0 . 1١١ ص مالس نبأ )0(



 ل

 لصأ دوجو ىلع لدت ةاكاحملا هذه سفنو . اهوكاحو اهودلق ةثوروم ةيبدأ ديلاقتو

 2 ةاك احنا هذه ممل حبتي ام هنم قبي مل ائيش اوكاحي نأ نكمي ال ذإ « هنوك احن اوناك

 هلخد اقحو «هوكاحو نويمالسإلا هفرع لهاج رعش كانه نوكي نأ دب الف نذإو

 ىدتبن نأ ىغبني « حيححص رعش ملاحتنا ءارو نكلو « فلخو دامح لاثمأ ”لاحتنا

 اذه ىلإ دوعي هارنو . ةزيمملا ةيبولسألاو ةيصخشلا هتافصو ةقيثولا ةياورلاب هتفرعم ىف
 ترمتسا رعشلا اذه ةياور نأ دكؤيف « صربألا نب ديبع ناويدل هتمدقم ىف عوضوملا

 باصأ نوكي دقو « ىسابعلا رصعلا ىف اًنيئامن نود نأ ىلإ ةيلهاملا نم ةطشن ةيح
 اهتيصخش اهنم لكل دحي الثم تاقلعملا ىلإ عجري نم نكلو رييغتلا ضعب هدئاصق

 لوألا ةمدقملا ىف هلاق ام داعأو « اهبحاصل اهنأ تبثت ىتلاو اهب درفنت ىلا ةحضاولا

 اهعم كرتشي ىذلا ىلهاحلا رعشلا دوجوب مزلتت ىرجملا لوألا نرقلا رعش ديلاقت نأ نم

 رصع ىف مادختسي نكي مل ام ةبيرغلا ظافلألا نم هيف نإف اضيأو « ديلاقتلا سفن ىف

 . هرهوج ى حيصص هنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي امم هونود نمم ةاورلا ءالؤه

 ىلاةيوتلملا بيكارتلاو بيلاسألا نم ًاروص ىلهاخلا رعشلا ىف نأ كلذ ىلإ فيضنو
 نييسابعلا عنص نم تسيل اهنأو اهمدق ىلع لديامم «ةيعيبطلا ةيوحنلا ةروصلاىلع جرخت
 اموحن ىلع « ىثو سفن ىاالإ موقت نأ نكمي ال ىلخ كنتبنل ةروص هيف نإف ًاضيأو
 . ةأرملاب هقعتم بناوحب هطسب و عضرملا نع هثيدحو سيقلا ئرما ةقلعم ىف اناقلي

 الدتعماكشميفكشلاو رذحب رعشلا اذه لوبق ىف نوفلتخي مويلا ىلإ نوقرشتسملا لازيالو
 : هباتك نم لوألا ءزحللا ىف ريش الب عوضوملا اذه ىف مهْنم هولدب ىلدأ نمي « ًافرطتموأ

 كواحي اميبو ٠ تاببشلا امسجم لب انيبم اليوط ثدحت ذإ « ىبرعلا بدألا خيرات
 نحن :٠ هلوق هممجه ناولأ نمو . ('ًافينع ًاموجه مج هب اذإ انايحأ لادتعالا

 ةغل نولمعتسي مهلئابق وأ مهرصع ناك ايأ ءارعشلا نأ ةروكذملا صوصنلا ىف دجن

 ىه « ةيبيكرت دعاوقل ةعضاخ « ىجمل رثأ لك نع ةماع ةروصب ةهزنم ةدحوم

 ريثأتب تدرج ةيلهاتا دئاصقلا نأ كش الو « ةرصبلا ةاحن دعاوق ةلمجم ةروصب

 متأ هرودب ىلاتكلا تيبثتلا نأ اك" « ةيجهللا رهاوظلا نم ريثك نع رابكلا ةاورلا
 نأب داقتعالا ىلإ انوعدي ءىش لك » : لوقيو « "”ىولسألا ىبحو ةغللا ديحوت

 ةغبص تاذتاحالصإ ميدقلا رعشلا ىف اورجأ دق قارعلا ءاملع مهعمو ةاورلا رابك

 )١( ص ريشالب ١80 ص ريشالب (؟) . اهدعب امو 1١88 .
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 « تيب لك لخاد اهعاستاو تاياورلا ددعت وه شهدملاو » : لوقي مث « 'ةيلامج
 اليلق ًاددع نأو ةيوفشلا ةياورلا ءانثأ ىف ةرك اذلا فعض نع ةئش ةئشان | مأ ىف بيرالو

 . تافدارألا ىف تالادبتسا نع وأ ةباتكلا ةقيرط لامكا مدع نع نئثان اهنم

 ىلإ دعصت الو ةيدق تسيل ةيئزحللا قورفلا هذه نأب ديكأتلا انل زيجب ءىش نم امو

 دصقي ) ةيرعشلا صوصنلا ةسارد » نأ لإ ك كلذ نم ىهتنيو « "*هسفن رثألا روهظ
 هلكش ىف ىوفش رثأ ىأ انكالتما مدعب ىضقي أدبم عضو ىلإ اندوقت (ةحيحصلا
 ةميدقلا لوصألاب تجنزتما دق تادلقملا نأ ةاسأملا مت ىكل ملعن نحو . ٠ ليصألا

 فشك نم نايحألا نم ريكو نكح ربا هل اع ىتلا
 ( ''97تاللاحتنالا هذه

 تطلتخا ىلهاحللا. رعشلل ةحيحصلا لوصألا نأ معزي ريا نأ حضاوو

 « هيف غلابم ميز وهو ٠ رّيمت نأ هعم رذعتي ًاطالتخا ةعوضوملا دئاصقلاو جذافلاب

 ةياورلاو ملعلا لهأ عمجأو « تاقث ةاور نع انتلصو انمدق امك لوصألا هذه نأل

 , ةاحنو ةاورلا نأ اضيأ معزي وهو . كشلا اهيلإ قري ال ثيحب « اهقيثوت ىلع ةحيحصلا
 ةهج نم ةيرصبلا ةيوحنلا دعاوقلا عم ىشمتي امب لوصألا هذه ىف اولدع ةرصبلا
 . دئاصقلا ولخ كلذ ىلع هليلد ذختيو « ةيناث ةهج نم ةيبولسألا ةيلامحلا دعاوقلاو
 داكت العف تناك رهاوظلا هذه نأ انمدقو « ةيلبقلا تاجهللا رهاوظ نم ةيلهاجلا

 نأ ىلع اوحلطصا ةفلتخا لئابقلا ىف ءارعشلا نأل اهسفن ةيلهاحلا ىف ةمدعنم نوكت
 طقسي مل كلذ لجأ نمو « مهرعشل ةغل اهوذختاو ؛ شيرق ةجهلب مهرعش اومظني

 « نويرصبلا ةاحنلا ءالؤه اهلجس « ١دج ةليلق ءايشأ الإ مهراعشأ ى مهتجهل نم

 امماحنو ةرصبلا ةاور نكي ملو . مهبتك اهب *ىلتمت ىلا ةيوحنلا ذاوشلا هذه مقف الإو
 ء اتاحتو ةفوكلا ةاور مهعم هيوري ناك لب « رعشلا اذه نووري نيذلا مهدحو

 ًاعيمج ةاورلا ءالؤه نأ امأ . اهيلع ساقي الوصأ اهرابتعاو ذاوشلا تابثإب نيعلوم اوناكو
 ظفللا ةناتم ىلع موقت « ةيلامج ةغبص تاذ تاحالصإ ىلهاحلا رعشلا ىف اولخدأ

 تاحالصإلا هذه ىف نوعجري اوناك ذإ « رودلا نم ًابرض مزلتست ىوعد ىهف ء«هتلازجو
 « ةلازحاو ةناصرلا ىلع موقت ىتلاو ىلهاحا رعشلا اذه ىف ةثوثبملا ةيلامحلا سيياقملا ىلإ

 )١( ص ريشالب  . 1١89ص ريشالب (؟) 1١9397 .

 )١( ص ريشالب 1896 .
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 « لطاب رود وهو « نورودي ريشالب مهلعجي كلذبو « اهساسأ ىلع هنوحلصي 9
 ةيلامحلا هتافص لكب رعشلا اذه انيلإ اولقن مهتاقث نأ قحلاو . ءايشألا ةعيبط هضقنت

 ريشالب هلوقيا ملسن اننأ ىلع .ةيوغل وأ ةيوحن ذاوش وأ ةيبيكرت بويع نم هلخاد امو
 رصع ىلإ ةيلهاخبا نم ليوطلا اهرفس ءانثأ ىف رييغتلا ضعب اهباصأ دئاصقلا نأ نم
 ضعب هترك اذ نع بيغي دقو « اهفدارت ىرخأ ةملكت ىوارلا لدبتسي دقف « نيودتلا
 كلذ نأ ريغ . رخؤي وأ اهيف مدقيف ةديصقلا تايبأ بيترت ىف فلاخم دقو ؛ تايبألا

 عونصملا لحتنملا ىلع اوصّن نيذلا تاقثلا ءاملعلا هاورو هلمح ام ةحصب ”لخيال

 . مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقبط باتك كلذ انل روصي ام وحن ىلع
 قداص ىطصم اندجو نيرصاعملاو نيثدحملا برعلا ىلإ نيقرشتسملا انكرت اذإو

 الصفم اًضرع لهاا رعشلا ىف لاحتنالا ةيضق ةيضقلا هذه ضرعي ىعفارلا
 ى زواجتي ال هنكلو ١91١ ةنس ى هرشن ىذلا « برعلا بادآ خيرات » هباتك فا

 مهاظحال هءاصقتسا هل دمحنن حنو« '!)'ءامدقلاهظحال ام درس ابلاغ هضرع
 دقف « ةيمالكلاو ةيوحنلا بهاذملل دهاوشلا رعش نم هدنع فقو ام هل دمحن امك

 . مهسفنأ ءامدقلا هلجس عضو وهو «٠ عضولا ضعب نم رعشلا اذه لخد ام ظحال

 هباتك ىق ةضيفتسم ةسارد ةيضقلا سردف نيسح هط ىعفارلا ىطصم فلخو
 نيظفاحما نم نيريثك تراثأ ةفينع ةجر هب ثدحأ ىذلا « ىلهاحلا رعشلا »

 ىذلا « ىلهاحلا بدألا ىف و هفنصم فلأ نأ ثبلي لو . هيلع درلل اودصتف نيثحابلاو
 ذإ « اليصفتو ةعس ربكأ ًاطسب ةيضقلا ىف لوقلا طسب هيفو 191717 ةنس ىف هرشن

 باتكلا ىه « بتك ةعبرأ هفنصم ى ال صصخ دقو « ةديدج نيهاربب اهدوز

 ىلا بابسألا نايبي ىناثلا باتكلا ىف ىنعي هارنو « سماخلاو عبارلاو ثلاثلاو ىناثلا

 نإ » : لوقيف هثحب ةجيتن اهيدي نيب مدقيو « ىلهاحللا رعشلا ىف كشلا ىلع لمحت
 ةلحتنم ىه امنإو ؛ءىش ىف ةيلهاخلا نم تسيل اًثيلهاج ابدأ هيمسن امم ةقلطملا ةرثكلا
 ركأ مهءاوهأو منويبو نيملسملا ةايح لثمت ةيمالسإ ىهف « مالسإلا روهظ دعب
 حيحصلا ىلهاحلا بدألا نم ىبب ام نأ ىف كشأ ال داكأو « نييلهاخلا ةايح لثمت امم

 باتكلا اذه نم ةيناثلا ةعبطلا رظنا )١(
 . اهدعب امو ا١الال ص
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 جارختسا ىف هيلع داّمعالا ىغبني الو «ء ىش ىلع لدي الو ايش لثمي ال « اًدج ليلق

 ْ . . ( "'!ىلهاحلا رصعلا اذهل ةحيحصلا ةيبدألا ةروصلا

 هيأ, ىف تناك نإو « ةحيمص ةيقب ىلع ىلهاحلا رعشلا ىف ىتبُي هنأ حضاوو
 بابسألا طسبي ىضم دقو . رعشلا اذهل ةقيثولا ةيبدألا ةروصلا انيطعت الو « ةليلق

 نييلهاحلا ةايح روصي ال هنأ ىلإ اهادرو ءهماهناو هيف كشلا ىلإ ثحابلا عفدت ىلا

 نم اهيف ناك امو مهّتغل روصي ال هنأ اك « ةيداصتقالاو ةيسايسلاو ةيلقعلاو ةينيدلا

 مهتايح ثيح نم امأ . ةيريمحلا ةغللا نم اهتاجهلب اهنيابتو « تاجهللا فالتخا

 ةروكذملا اهبناوج عيمج نم اهلثمي هدجوف « ميركلا نآرقلا ىلع اهضرع هنإ لوقيف

 مجاجي امك مهمجابيو سوخملاو ةئباصلاو ىراصنلاو دوهيلا لداحي وهف ءانيوق اليثمت

 دجن اهب « مهتادقتعم ةلمج ىلع كلذ فيعاضت ىف انعلْطُنيو « ةينئولاو نيينثولا
 ةطلستملا ةفطاعلاو ىوقلا ىيدلا روعشلا نم ءىربلاك وأ ائيرب  لوقي امك  رعشلا

 . وأ دودرم ميركلا نآرقلا ىلع بناخللا اذه ىف ىلهاحلا رعشلا سايقو . سفتلا ىلع
ع برعلا عمجي نأ ديري ىيد باتك نآرقلا نأل « ضوقنم

 : ىعيبطف « مالمإلا ىل

 ةريخذ ىلكلا نبال مانصألا باتك ىف نإف كلذ عمو «ديدج نيدل عدي مل ًارعاش

 . ًاقيقد ًاريوصت ةينثولا مهتايح روصت رعشلا نم ةريبك
 « مهيلإ بوسنملا رعشلا ىف ةحضاو ريغ اهنأ ظحاليف ةيلقعلا مهتايح ىلإ لقتنيو

 اولوحتي مل ودب مهروهمج ىف اوناكو «ةدقعم وأ ةيقار ةيلقع ةايح مهيلإ بلطي هنأكو
 نم هلثع, امو روطلا كاذل عضوملا اذه ريغ ق انضرع دقو « - ىركف روط لإ

 كلذ نم جرخي و . مهرعش ىف ةلثام ةيرطفلا ةيلقعلا مهتايح نأ كلذ ىنعمو . مهراعشأ
 نمي لاصتا ىلع اوناك مهنأ عم « مهراعشأ ىف حضتت ال ةيسايسلا مهتايح نأ ىلإ

 برعلا انيلع ضرعي ذإ « مورلا ةروس ىف ميركلا نآرقلا هحضوي ام « ممألا نم مثوخ
 ىلع قدصي ال عقاولا ىف اذهو . سرفلل رصتنت ةعيشو مورال رصتنت ةعيش : نيتعيش

 دالي ىف لزنت تناك ىلا ةيراجتلا اهلفاوقو شيرق ىلع قدصي امنإ « ًاعيمج برعلا
 عابتأ نم ةنساسغلاب نولصتي زاجحلاو دجن ءارعش ناك دقف كلذ عمو . نيتلودلا
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 نيب بورحلا تبشن الو . مهنوجميو مهنوحدعو سرفلا عابتأ نم ةرذانملاو مورلا
 ىلع اليوط مضودعؤتو ةليبقلا هذه ءارعش مهد ده مالسإلا ليبق سرفلاو ركب ةليبق
 . الثم ىثعألا نع فورعم وه ام وحن

 مهرعش ىف ءانغ ىذ ءىشب رفظن ال اننأو ةيداصتقالا مهايح نع ثدحتيو

 ءاينغألا ةفئاط : نيتفئاط برعلا مكحلا ركذلا انل لثم اهيب « ةايحلا هذه انل لثمي

 كلذ روصي ام رعشلا ىف سيلو « نيمدعملا ءارقفلا ةفئاطو ةورتلاب نيرثأتسملا
 ميركلا نآرقلا حلي نيحرىلع « مارك داوجأ ًاعيمج برعلا نأ هيف امتإ « لوقي انك
 وهو « طيسب ببسل « مققتسي ال اًضيأ سايقلا اذهو . ءالخبلا» لخبلا مذ ىف

 نإف اضيأو « 2')ءارقفلاو ءاينغألا نيب لاضنلا روصي امب حفاط كيلاعصلا رعش نأ
 اوركأ مهنإف مركلا ركذ نم مهرخفو مهحدم ى اورثكأ دق اوناك اذإ مهءارعش

 نآرقلا نم ًاريثك نأ ظحالن نأ دب الو . سفنلا حشو لخبلا ركذ نم مهئاجه ىف
 اهيف عيشي ناك ىلاو ءارثلا ىف ايظع ًاغلبم اهنم ريثك غلب ىلا ةرجاتلا شيرق ىف لزنا
 ْ . ةفعاضم ًافاعضأ ابرلا

 نيتغللا روصي ال هنأ ظحالو ىلهاخللا رعشلا ةغل ءازإ اليوط نيسح هط فقوو

 وه لب « ةيلامشلا نييناندعلا ةغلو ةيب ونحلا نييريمحلا ةغل : ةريزحلا ى نيتعئاشلا
 ىف اوناك نم ىلإ فاضي ام نأ اًنقحو . نييلامشلا ةغلب ًاراعشأ نييبونحلا ىلإ فيضي
 دقف نييلامشلا نورواجي مهنم اوذناك نم امأ « لحتنم نعلا لخخادو بونحلا ىصقأ

 ككشتيف سايقلا درطي هنأ ىلع . بعك نب ثراحلبو جحذم لثم ةيلهاحلا ىف اوب رعت
 لامشلا ىلإ بونحلا ىف ةيلصألا اهطاوم نم ترجاه ىبلا ةينهلا لئابقلا ءارعش

 ىلإ ترجاه لئابقلا هذه نأ هيف كلش ال امهم . سيقلا ئرما اهرعاشو ةدنك لثم

 ةهجولا نم ةيبونج الو ةينع تسيل ىهف « تبرعتو ىلهاحلا رصعلا لبق لامشلا
 كلت « ةيلهاحلا ىف نييلامشلا تاجهل دنع فقو دقو . ةيلامش ىه امنإو « ةيوغللا
 ذختاو « اهلثمي ال ىلهاخلا رعشلا نأ ظحالو « ميركلا نآرقلا تاءارق اهلّشمت ىتلا
 ىف تع شيرق ةجهل نأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رمو « هتحص ىف ًانعطم كلذ نم
 نومظني « مه ةيبدأ ةغل ءارعشلا اهذختاو ىداليملا سداسلا نرقلا لئاوأ ذنم ةريزحلا

 ١١؟ص (فراعملاراد عيط ) فيلخ فسويل
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 هذه نع لؤاستلل لح الف « ةيلحملا مهلئابق تاجمل نع ابلاغ نيعفترم مهراعشأ اهيف
 لحتنم هنأ ىلع اليلد كلذ ذاختال عضوم الو « نييلهاجلا رعش قف تاجهللا

 ثيدحلاو نآرقلا ظافلأ ىلع ةيميلعتلا دهاوشلا رعش ىف ككشتي هارذو . عوضوم

 رصحني نأ ىغبني اهماهتاو « ةيدرف تايبأ دهاوشلا هذه نأ ريغ « ةيمالكلا بهاذملاو

 . ةماع لهاخلا رعشلا ىلإ اهادعتي ال نأو اهف

 « ثلاثلا باتكلا ىلإ ىناثلا باتكلا اذه نم هفنصم ىف نيسح هط جرخيو

 ( ءامدقلا تاظحالم ىلع ًادمتعم ًاطسب اهطسبيو رعشلا لْحَت بابسأ نع ثدحتيف

 امب دارأو ةسايسلا امأ « ةاورلاو ةيبوعشلاو صصقلاو نيدلاو ةسايسلا ىلإ اهدري هارنو

 تفاضأ ذإ « راصنألاو شيرق رعش ىف ًاحضاو ًارود بعلت اهآرف ةيلبقلا ةيبصعلا

 ىذلا رعشلا نم صاخ عونب ترثكتسا دقو « ةريثك ًاراعشأ اهسفن ىلإ شيرق
 هيلع صن دقف مالس نبا نع ًابئاغ نكي مل اذه نأ حضاوو . راصنألا هب ىتجمي

 ىلع . ناسح ناسل ىلع شيرق اهّتعضو راعشأ نم رذح امك ءانفلسأ امك هنم ركذحو

 . ةيمالسإ ىه امنإو «ةيلهاجت سيل اهدنع نيسح هط فقو ىلا اهعيمج راعشألا نأ

 لاقي ىلا راعشألا ىف اككشتم لحنلا اذه ىف هرود نيبيف نيدلا ىلإ لقتنيو

 هب ظفتحاو قحسإ نبا هاور ام « لوسرلا ةثعبب اًصاهرإ ةيلهاحلا ف تمظُن اهمإ

 نب رمو . ةدئابلا ةميدقلا مألاو نحلا ىلإ فاضي ام هلثمم « هتريس.ىف ماشه نبا

 دوهيلا ءارعش ىلإ فيضأ ايف ككشتو . اهلثامب امو راعشألا هذه مالس نبا سضفْفَر

 نكي ملو « ىدابعلا ديز نب ىدع ىلإ فيضأ ام كلذكو « راعشأ نم ىراصنلاو

 ى مهرثأو صاصقلاو صصقلا نع ثدحتي هارنو . !١'كلذ نع ةلفغ ىف ءامدقلا

 ضرعيو . هبارضأو قحصإ نبا دنع كلذ ىلع مالس نبا هيبنت انب رمو « رعشلا عضو

 مهاسل ىلع تبثتل « راعشأ نم نييلهاخللا تلّحن دق نوكت نأ نكمي امو ةيبوعشلل
 رعشلا اذه ى ككشت دقو . مجاعألا ىلع ءانث تبثت امك « اهيعدت ىلا مهبلاثم

 عاستا ىلع لديل « ناويحلا هفنصم ىف نييلهاحلا ىلإ ظحاتللا هفيضي ىذلا ريثكلا

 فادهأ نم نكي مل اذه نأ قحلاو « مه ةيبصع « ناويح ا ملع : ملعلا اذه ىف مهنفرعم

 هيف مهفراعم نإ لوقي ذإ « ناويحلاب قيقدلا ملعلا مهلع ىني هسفن وهف « عل

 مهراصبأو مهنيعأ تحت ًاثوثبم ناك هنأل مهراعشأ ى راد امنإ هنإو « ةيلوأ فراعم

 .)١( ص مالس نبا رظنا 1١107 .
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 دامح لاثمأ ةاورلا نم نيعاضولا دنع فوقولاب باتكلا اذه مخيو ا َْى
 ى هنأ هلك كلذ ىنعمو . داصرملاب مهل اوناك ءامدقلا نأ فيك انب رو « فلخو
 اهب عستي نأ ديري ءاياضق نم نوقباسلا ءاملعلا هيلع صن ام دادري امنإ باتكلا اذه
 فقن نأ ىغبنيو « هنم بناوج ضقنت امنإ ىهو « هعيمج لهاا رعشلا ضقنل
 اولديل هلك اذه اوركذ امنإ ءامدقلا نإف « ممعتلا بهذم بهذن ال نأو « اهدنع
 نم حيحصلا زيمن ىح ٠ ىوق جايس نم ىلهاحلا رعشلا ةياور هب اوطاحأ ام ىلع
 . لوحنملا نم قيثولاو فئازلا

 نايبل ةيقيبطت ةسارد وهو « عبارلا باتكلا ىلإ هفنصم ىق نيسح هط ىضحيو
 سيقلا ئرماب هتسارد ىف أدبيو ةعيبرو نملا ءارعش نم ةفئاط رعش ىف لاحتنالا
 . كيكر برطضم رعش وه مث « ةغللا يطرق هرعشو ىبع هنأل 2 هرعش ف ككشتيو

 عضولاو كييكر هرعش نأ امأ « ةغللا ىبثرق ناك هنكلو « سنحلا ىممي ناك هنأ انب رد
 : لاق هنأ ٠م ,عمصألا نع ىورُب ام نظلا اذه نع هينغي ناك دقف ريثك هيف
 بارعألا نءاهتعمسأصنالإ ةي 10 1 سيقلا 31 رعش نمانيديأ ىف 00 1

 ناك دقو « هرعش ىف كشيف لحفلا ةمقلع ىلإ لقتني هارنو . 2''« ءالعلانب ورمعى أو
 «صربألا نب ديبع رعش ىف كشو . "”دئاصق ثالث ىوس هل تبثي ال مالس نبا
 ناكو ( بوحْنسم هلهأ نم رفقأ ) هتقلعم ىوس هل فرعي نكي مل مالس نبا نأ انفلسأو
 وربع رعش قكلشي وحنلا اذهىل ع نيسح هط ىضمو . بهاذ برطضم هرعشنإ لوقي

 ىشعألاو سملتملاو ةفرطو ةزلح نب ثراحلاو موثلك نب ورمتولهلهمو ةئيمق نبأ
 كلذ هناعأل تاقثلا ةاورلا ءارآ ىصقتسا هنأ ولو « ةيتاذلا ماكحألا ىلع ًادمتعم
 . ًاعيمج مهراعشأ قيقحت ىف ًاريثك

 ءارعشب صاخب وهو « سماحلا باتكلا ىلإ هفنصم ىف نيسح هط عم لقتننو

 هنأ ريغ « ىرضم رعشو نويرضم ءارعش كانه نوكي نأ دعبتسي ال هاريف « رضم
 بهذ دق رعشلا اذه نأ ىف اًضيأ كشن ال اننكل » : الئاق كردتسي نأ ثبلي ال
 | اذهو « ًائيش لثمب داكي ال اًددج ليلق ءىش الإ هنم انل قبي ملو 3 هتريك تعاضو

 فلكتلاو طلخلاا هيف رثكو برطضا دق رضم رعش نم انل ىب ىذلا ليلقلا رادقملا

 1١15 مالس نبا (؟) . اهدعب امو ١٠5/5 ناويحلا )١(
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 .«20هتيفصتو هصيلخت ليحتسملا نم نكي ملنإ !ًدجريسعلا نم حبصأ ىتح « لحنلاو

 ' دنسلاب ىرضملا رعشلا ىلع مكحلا ى ىتكن نأ أطخلا نم نأ كلذ ىلإ فيضيو

 رعشلا اذه ى ثحابلا نأ ىلإ آبهاذ « ةلوهسلاو ةبارغلاب وأ « ةاورلا نم هلمحي نمو
 ءارعشلا نم ةقئاط ايف كراشي ةينف صئاصخخ نم ًابكرم اسايقم هيف كب نأ ىغبني
 بعك هنباو ريهز نمو هنم فلأتت ىلارجح نب سوأ ةسردك ةسردم نونوكي ثيحب

 اهرعش ةحص دكؤي ام ةكرتشملا ةينفلا صئاصخلا نم ةسردملا هذهل نإف « ةئيطدلاو

 « لهاخلا رعشلا ىف ةعساولا هكوكش مده كلذب هنأكو . لاحتنالاو عضولا نم هتمالسو

 اذه درطب هل ملسن ال اننأ ىلع . هنيواودو هبناوج ضعب ةحصب ملسي ًاريخأ عجرر دقف

 رعشب طلتخارجح نب سوأ رعش نأ ءامدقلا ظحالدقف ءاهسفن ةسردملا كلت ف سايقملا

 ديبتعل وأ هلوه له رعش نم هيلإ بسُت ام ضعب ىف ةاورلا فلتخاو « "7 حمير هنبا
 ةياور لبقن نأ أطحللا نم نأ ريهزل انسرد ىف قرئسو « '!١ىدسألا صربألا نبا

 « اهنم فارطأ ىف ءامدقلا كلش « ةريثك تادايز تلمح دقف ءهناويدل نييفوكلا

 نع انتءاج اهنأ نم مغرلا ىلع «٠ اهنم اراعشأو اعطق ضفرتس ةيرصبلا ةياورلا سفنو
 | .٠ هتياور ىف ةتبثم دئاصق ثالث ىف كشي هسفن ىعمصألا ىرنس لب ىعمصألا

 نع ًابئاغ نكي مل كلذ نأ ريغ « ريثك عوضوم هيف ىلهاخلا رعشلا نأ قحلاو
 هظافلأو هغيصو ةهج نم هتاور هب اولوانت « ديدش دقن ىلع هوضرع دقف « ءامدقلا
 ىبعمو . قيقد ىجراخو ىلخاد دقن ىلع هوضرع ىرخأ ةرابعب وأ « ةيناث ةهجب نم

 غلابي ال نأ ىغبني ناكف « تبثتلاو ىرحتلا نم مك جابسب هوطاحأ مهنأ كلذ

 « هضفر ىلإ ىهتنت ةغلابم هيف كشلا ىف نيسح هطو ثويلجرم لاثمأ نم نوثدحما
 لثم نم مهابثأ هاورو هوقثو ام امأ « هضفرذو ءامدقلا هيف كشي امف اًنقح كشذ اغنإ
 اوماد ام هلبقن نأ ىرحف ديز ىنأو ىعمصألاو ىبضلا لضفملاو ءالعلا نب ورمع ىنأ
 ضعب ضفرذ نأو ناحتمالل هعضخن نأ ىغبني كلذ عمو . هتمص ىلع اوعمجأ دق
 لصتتي ال رعش رعاشل ىورسي نأك « نظلا درو ال ةيجهنم ةيملع سسأ ىلع هوور ام

 فاضي وأ « هتليبق نطوم نع ةديعب عضاوم ءامسأ هيف ىرجت وأ « ةيخميراتلا هفورظب

 . اسمل عضولا سملن انلعجي امم كلذ وحنو « ةعزنلا ىالسإ رعش هيلإ
 )١( ص لهاملا بدألا قف 57٠١ . )*( لال - 058 نص مالس نبأ .
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 لهاجلا رعشلا رداصم مهأ

 اهتعزوت دقو « لهاملا رعشلا ةدام نوعمجي امهاورو ةفوكلاو ةرصبلا ءاملع انيأر
 بارتلا» تاققبطلا بتك ريغ لئابقلل ىرخأو ءارعشلل ةدرفم نيواودو ةماع تابختنم

 نم أدبنو . اهب ةقثلا رادقم نايبو اهنم ةفئاط فصو لواحنسو . ةغللاو خيراتلا بتكو
 « نير خأتملا ضعب معز انك ةبعكلاب قلعت مل امنأ انب رم دقو «تاقلعملاب «تاقلعملاب ةماعلا تابختنملا

 لوأ نإ لاقيو « سيفنلا ىنعمب : قلعلا ةملك نم !ًذخأ اهتسافنل كلذب تيمس امنإو
 ىرمال : عبس هدنع ىهو ؛ (١١ةيوارلا دامح اهب صاخ ناويد ىف ةعومجم اهاور نم

َ 0 . 7 1 0 
 دنع اهارثو . ةرينعو ةزملح نب ثراحلاو موثلك نب ورمعو ديبلو ةفرطو ريهز و سيقلا

 ثراحلا امه دامح- ةياور نم نينثا طقسأ هنأ ريغ « اًضيأ انعبس ةرهمجلا بحاص
 ثراحلا دامح- فاضأ امبرو .« ةغبانلاو ىشعألا امهناكمتيثأو ةرتنعو ةزدح نبا |

 ى ىضم ال اننأ ىلع . ركب ىف ناك هءالو نأل ىبغتلا موثلك نب ورم ةلباقم ىف

 ًافيضمو نيتياو راا نيب اًنعماج اًرشع اهل هحرش ىف اهلعجي هدجن ىح ىزيربتلا رصع
 . (بوحلم هلهأ نم رفقأ ) : صربألا نب ديبتع ةديصق

 حرش مهحورش نم عبطو «ًارارم اهوحرشف «ةعومجملا هذهب حارشلا ىندع دقو
 قوتملا يىزيربتلا حرش م «دامح ةياور ىلع هبتك دقو . ه486 ةنس فوتملا فزوز رلا

 دقف « هتعومجم دئاصق ىق ةلماك هتي رح ذخأي مل ادامح نأ نظلا ربكأو .509 ةنس

 اهباحصأ نيواود ىلع اهلباقم ىغبني هنأ ىلع « برعلا نيب ةفورعم رهظي ام ىلع تناك
 . ةقيثولا اماياورو

 ىضلا لّضفملا اهعماج ىلإ ةبسن « تايلضفملا ىه تابختنملا ىف ةيناثلا ةعومجماو

 نورشعو تسو ةئام ىهو « ىرابنألا نبا حرشب لايل اهرشن دقو « ةقثلا ةفوكلا ىوار
 حرشلا ةمدقم ىو « خسنلا ضعب ىف تدجو دئاصق عبرأ اهيلإ فيضأ ةديصق

 ءابدألا مجعم ىف دامح ةمجرت رظنا )١(
 ٠/565.
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 لوقيو « هبيبرو لضفملا ذيملت ىلارعألا نبا ىلإ ىرابنألا نبا هعفري امل لماك دنس

 ةديصق نورشعو ةينامو ةئثام ىه » ميدنلا نبا ٠ دئاصقلا مدقتتو صقنتو ديزت دقو
 ىنارعألا ني اهنع اهاور ىلا ةحيحصلاو « لضفملا نع ةياورلا بسحب « رخأتتو  2١١ىنعمو(

 ركاش دمحأو نوره مالسلا دبع قّلعتو . تايلضفملل ةخسن قثوأ انيديأ ىف نأ كلذ
 ىلع لضفملا اهاقلأ نينامث تناكابنأ معزا شفخألا نع صنب فراعملا راد ف اهارشان

 ءاج امب رو: ''”هذيمالت ضعب ةيقبلا داز مث « نيعبرأىعمصألا اهيف دازو « ىدهملا

 اًضيأو « ةديصق ةرشع عست ىف اهعم ىتلت تايعمصألا نأ نم "7 سبللا شفخألا

 ىدهملاهنبافيقثتب لضفملا ىلإ دهع نيحروصنملا رفعج اب من1 رفعج ابأ نإ نولوقي ةاورلا دجو دقف
 اهدجوو نيناعلا نع تداز دق اهدجو املف « ةديصق نينامت هل راتخا ميدقلا رعشلاب

 اوفاضأ نيذلا مم هذيمالتو ىعمصألا نأ نظ دئاصقلا ضعب ىف تايعمصألا عم ىتلت
 هليازل ىنصألا مصخ ىنارعألا نبا ةياور لع علطا هنأ ولو « تادايزلا هذه ابيف

 ىلإ اهداز مث « ىدهملا ىلع اهاقتلأ نينامث الوأ راتخا لضفملا نأكو ؛ « مهولا اذه

 ىلارعألا نبا هذيملت ةياور ىف تءاج اك نيرشعو تاكو ةئام .

 مهسأر لو اًيلهاج نوعب رأو ةعبس مهنم ًارعاش نيتسو ةعبس ىلع ةعزوم ىهو

 نب رشبو ىرفستشلاو ةد-بع نب ةمقلعو ةزلح نب ثراحلاو رغصألاو ربك لا ناشقرملا
 بيسملاو ىراصنألا تلسألا نب سيق وبأو ةيطع نب فوعو اش طبأتو مزاخ ىأ

 ةلسع“ نب حيسملا دبع امه نايحيسمو دوهيلا نم لوهجمو ةفينح- ىنب نم ةأرما مهتيبو
 ىف لوقي هارنو « ىلغتلا ىنتح نب رباج مث « همسا ىف هتيحيسم حضتتو ىنابيشلا
 : هتيلضفم

 رمللا ىلإ ضوخت ال ىراصن حامر انحامر نأ ُكاَرِهَي تمعز دقو

 هديلاقت فصو نكمأل ةقثوملا ةعومجملا هذه ىوس للهاحلا رعشلا نم انلصي ملولو
 ثادحألاو مايألا. عم ترادو ةيلهاجلا ةايحلا بناوج تلّثم دقف « ًاقيقد اًفصو

 نم تايلضفملا نإ لوقي نأ ديري ىرصبلا . ١٠ص تسرهفلا )١(
 نم ا ناك امل ًاعيمج نييفوكلاو نيب رصبلا عنص . ١١ص ىلامألا ليذ (؟)
 5 تايعمصألا ةرهش تقاف هرصع ق ةرهش لماعي ناك امم رو « سبل هنأ ىلإ انيهذ (* )

 شفخألاف « نييفوكلاو نيي رصبلا نيب سفانتلا
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 اهنم ريثك ىف تعبطناو « ةنساسغلاو ةريحلا كولعو ضعبب اهضعب لئابقلا تاقالعو
 مجماعملا ىف درت مل ىلا ةرثدنملا تاملكلا نم ليلق ريغ اهيف ءاج دقو . ةيفارغحلا ةئيبلا

 . اهدكؤيو اهب ةقثلا عفري امم « ةروجهملا ظافلألا نم تتبثأ ام ةرثك ىلع 2'١ةيوغللا

 ىعمصألا ىلإ ةبسن تايعمصألا ةماعلا تابختنملا بتك نم ةثلاثلا ةعومجملاو

 ١107 ةنس نيلرب ىف ةميقس ةخسن نع ( مطلسدم4+ ) درولآ اهرشن دقو « اهيوار
 لصأ نع اهلقن ىطيقنشلل ةخسن نع ركاش دمحأو نوره مالسلا دبع اهرشن داعأو

  نيعستو نيتنثا اهءاعوطقمو اهدئاصق ددع غلب دقو « ةديج ةيملع ةرشن ىهو ميدق

 ثراحلاو سيقلا و رما مهسأر ىلع اًيلهاج 4٠ وحن مهنم ًارعاش ١/ ىلع ةعزوم ىهو
 ل دنج"نب ةمالسو ىناوّدعّلا عبصإلا وذو ىدايإلا داؤدوبأو ةَّسّصلانب ديردو دابعنبا
 ضيرغلا نب ةيعش امه نايدوهي مهنيبو « ممطحلا نب سيقو درولا نب ةورعو ةفرطو
 اًضيأ اهيف ءاج دقو « اهتجرد ولعو اهب ةقثلا ىف اهنقباسك ةعومجملا هذهو . لأومسلاو

 ىذلا رودلا بعلت مل اهنأ ريغ « 2" جاعملا اهتبثت مل ىلا ةروجهملا تاملكلا نم ريثك
 سايقلاب اهبيرغ ةلق ىلإ عجري كلذ لعلو « حارشلا اهب قلعتي ملف تايلضفملا هتبعل

 ىتكا لب « ةلماك دئاصقلا نم ًاريثك رسب مل ىعمصألا نإف اًضيأو « تايلضفملا ىلإ
 ٠ . اهنم تاراتخمب

 « ىشرقلا باطحلا ىنأ نب دمحم ديز ىلأل برعلاراعشأ ةرهمج ةعبارلا ةعومجلاو
 هلقن امو هباتكل هتمدقم نم حضتي هنأ ريغ « نيرووشملا ةاورلا نيب همسا دجن الو

 ى مهييبو هنيب طئاسولاف « ةثالث وأ نيليج ىناثلا نرقلا ةاور نيبو هنيب نأ ةاورلا نع

 لئاوأ وأ ثلاثلا نرقلا رخاوأ ىف شيعي ناك هنأ نظن كلذلو « ةديعب ريغ ذنسلا
 "'ةدمعلا هباتك ىف ةرجهلل 451“ ةنس قوتملا قيشر نبا هركذ دقو « عبارلا نرقلا
 ًاعست مضت ةرهمجلاو . 2*ةنازحلا ىف ىدادغبلاو 2؟9 رهزملا ىف ىطويسلا هركذ اك

 مسقلاو « دئاصق عبس مسق لكى ءماسقأ ةعبس ىلع ةعزوم ةليوط ةديصق نيعبرأو

 ثراح ا ىقلعم اهنم طقسأو « عبس اهنأ ةياورب اهيف ذأ دقو « تاقلعملاب صاخ لوألا

 ىو تارهمجا مسقلا اذه ىليو « ةغبانلا» ىشعألا ىقلعم امهناكم عضوو ةرينعو

 . 56١/9١ ةدمعلا (8) تايلضفملاب قحلملا ثلاثلا سرهفلا رظنا (1.)

 . 42١ /؟ رهزملا (:4) . ( فراعملا راد عبط )

 .هم/5 2 اكل ء ال ر/و ةنازحلا (ه) . تايعمصألاب قحلملا ثلاثلا سرهفلا رظنا (؟)



 له

 شادو تلصلاىنأ نب ةيمأو مزاخ ىلأ نب رشبو ديز نب ىدعو صربألا نب ديبعل
 .أطخ تاقلعملاب ةعوبطملا ةخسنلا ىف هتديصق تقحلأو ةرتنعو بلوت نبرلاو ريهز نبا

 راصنألا نم ءارعشل اهعيمجو تابهذملا مث « تاراتخلا ىأ تايقتنملا كلذ ليو

 مث «بهذلاب بتكت نأ قحتست اهنأ اهمساب دصق“ ابرو « نيمرضخم وأ نييلهاج
 مث « مالسإلاو رفكلا مهباش « نيمرضخمل ىهو « تابوشملا مث « ىلارملا نويع
 ريغ اهكأو ةليوطلا دئاصقلاب ةينغ ةعومجم ىهو . نييمالسإل اهعيمجو تامجلملا

 تعبتطو . ةحيعص تاياور ىلع اهلباقم نم اهيلع داّعالا ىف دب الف « ةياورلا ةقثوم

 ه147 ةنس ىقوتملا ىرجشلا نبا تاراتخم اهدنس فعض ىف ةعومجملا هذه لثمو

 مهأو ماسقأ ةثالث ىلع ةعزوم « ىئالسإو لهاج رعش نم تاراتخع ىهو « ةرجهلل

 ىناثلا مسقلا امأ « سّسملتملاو ىدايإلا طيقلو ةفرطو ىرفنشلا لوألا مسقلا ىف "نمآ

 مسقلا امأو « صربألا نب ديبعو مزاخ ىلأ نب رشبو ريهز نيواود نم تاراتخف
 . ةرهاقلاب ةعومجملا هذه تعبلطو . ةئيطحلا ناورد نم تاراتخف ثلاثلا

 « ةيخيرات اهنم رثكأ ةيبدأ اهتميقو « ةسامحلا نيواود تاراتخملا هذه ىف لخدتو

 ةنس ىلاوح ىفتملا مامت ىنأل ةسامحلا ناويد اهرهشأو هرداصمب اهباحصأ انفرعي ال ذإ

 ىزيربتلاح رشو قوز رملا حرش ةعوبطملا هحورش نمو «ارارم حرسث دقو ةرجهلل ١

 رعشلا ىف حلصأ مامت ابأ نأ ىلع قوزرملا ”صنو . ةيخيراتلا تاراشإلاب ضيفي وهو
 ربثجتيف « هنيشت ةظفل هيف ديحلا تيبلا ىلإ ىهّتني هارت كنإ » : لوقي « هاور ىذلا
 ىلإ عجر نمل نيبي اذهو « هدقن ىف اهتخأب ةملكلا لدبيو « هدنع نم هتصيقن

 اهريكأ باوبأ ةرشع ىلع ةعزوم هتسامحو . « ١١2اهب هرايتخا ىف ام لباقف « مهنيواود

 املقو « نييسابعو نييمالسإو نييلهاحل تاعوطقم ىهو « اهاعم هبو ةسامكل ا باي

 قوتملا ىرتحبلا ةسامح ةيمهألا ىف ةسامحلا هذه ىلتو . ةلماك دئاصق اهيف ىور

 رثكأو « اباب نيعبسو ةعبرأو ةئام ىلع ةعزوم ةريصق تاعوطقم ىهو ه 784 ةنس

 بحاص ىرجشلا نبالو . اهحرشب ءامدقلا ” عمي مو 2 ةيقلخت تاعزن ف اهماوبأ
 الياس ل لل

 عبط ) قوزرملا ةسامحلا ناويدحرش )١(
 . ١4/١ ( رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحلا .
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 . ىلهاخلا رعشلا نم اهتابختنم بلغأو « ٍجابآ رديح ىف تعبط ةسامح تاراتخغا
 ىوتملا ىدلاخلا ديعس نيوخألل رئاظنلاو هابشألا وأ نييدلاحلا ةسامح اًريخأ تعبطو
 جرفلا ىلأنب ىلعل ةيرصبلا ةسامحلا لازت الو 8٠١" ةنس قوتملا دمحمو 0٠ ةنس
 .اهنم ناتطوط## ةيرصملا بتككلا راد ىفو « ةعوبطم ريغ عباسلا نرقلا ف قوتملا ىرصبلا

 ةتسلا ءارعشلا نيواود اهنم انيقل ةدرفملا نيواودلا ىلإ تاراتخلا هذه انكرت اذإو

 « دراولأ اهرشن دقو ةمقلعو ةرتنعو ةفرطو ريهزو ةغبانلا» سيقلا ئرما : نييلهاجلا
 فاضأ لب « ىرمتنشلا حرش اهب ظفتحا ىلا ىعمصألا ةياورب فتكي مل هنأ الإ
 حرش رشن ىلإ ةجاح ىف لازن الو « تالوحنم رثكألا ىف ىه تادايز اهيلإ
 كلت ىلع هحرش اقسلا ىطصم هنم جرختسا دقو 405 ةنس قوتملا ىرمتنشلا
 لهاحلا رعشلا راتخع مساب اهامس ىلا ةعومجمل ىف هتياور مزتلاو نيواودلا
 ةريخألا ةعبطلا اهمهأ لعل ةفلتم تاعبط سيقلا ئرما ناويد عبطوك

 اهعيمج هتاياور مهاربإ لضفلا 1 اي عمسج دقو «© فوراعملا رادب

 « بلعث حرشب ريهز ناويد ةيرصملا بتكلا راد ترشنو*' ةقيقد تانراقم اهنيب نراقو
 ىلا ةيرصبلا ىعمصألا ةياورو ةيفوكلا ةياورلا هذه نيب اولباقي مل هوققح نم نأ ريغ
 ةفرطو ةغبانلا ناويد لثم ىرخأ نيواود تعبطوأ ” هحرش ىف ىرمتنشلا اهب ظفتحي
 هذه رثكأ نأ الإ « رجح نب سوأو ىرفنشلاو ةمقلعو متاحو درولا نب ةورعو ديبلو

 نب ديبع ىناويد ليال ةرشن دقو . ةديج ةيملع ةرشن ىلإ ةجاح ىف لازي ال نيواودلا
 رشنت امل ةطوطخم نيواود كانهو « 0 نب رماعو صربألا

 ريثكب ىركسلا ىو « ا ىنابيشلا اهنم عمج ىلا لئابقلا نيواود امأ

 ى ترشن ليذه ناويد نم عطق الإ اهم قبي لو « 0 اهم
 نيسحلا نب , نسحلا ديعس ىلأ ةعنص نم ىهو ابروأ ىف اهنم عبرأ « تاعومجم سّخ

 ةيناثلا تعبطو نتراجزوك قيقحتب 18614 ةنس ندنل ىف اهالوأ تعبط' « ىركسلا

 ىبأ ناويدب ةصاخ ىهو ةثلاثلا تعبطو « نزواهلف قيقحتب 1841/ ةنس نيلرب ىف
 .ةعطقلا رشّن #1987 ةنس قو « له فسوي قيقحتب 19475 ةنس رفوناه قف بيؤذ .

 رداصم ني واودلا هذه قيبقحت 3 ىف را 000

 . اهدعي امو ه4 لص لهاحلا رعشلا
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 ؛ ةيرصملا بتكلا راد اهترشن ىتلا ةسماخلا ةعطقلا عملخادتت ىهو « جزبيل ىف ةعبارلا
 .ةرصتخم ىرخأ ةخسنب ىركسلا ةخسن اهيف تطلتخا ةريخألا ةعطقلا هذه نأ رهظيو

 جارف راتسلا دبع ىنعيو . ةياورلا دانسإو حرشلا اهيف لقي ناك كلذإو

 هنم ترشن دقو ىركسلا ةعنص نم نييلذه لا راعشأ قيقحتب -ركاش دومحم ةعجارمب-

 ىركسلا حرش نم انتلصو ىتلا عطقلا نأ قحلا نم نيءزج ةبورعلا راد ةبتكم
 افوقو انفقي هنأل اضيأ لب « بسحف ًاحورشو ًارابخأ اهنمضي هنألال ةسافنلا ىف ةياغ

 ًابثم اهتايبأو اهظافلأو ةديصقلا ىف دانسإلا امتاد ركذي ذإ « هرداصم ىلع اقيقد

 نبا مهسأر ىلعو نويفوكلاو ىعمصألا مهسأر ىلعو نويرصبلا ةاورلا هيف فلتخا ام
 مهاربإ نب هللا دبع لثم نييدادغبلا نم هدعب ءاج نمو ىنابيشلا ورمع وبأو ىلارعألا
 لقني ناك ىعمصألا نأ فرعن هنمو . ةديبع وبأ مهنع لقني نم نيب نمو « ىحمحلا

 عطقلا هذه تناك كلذبو . 0 5 ىلأ نب , ةرامع وه ةليبقلا سفن نم ردصم نع

 تايلضفملا نع ةيخيرات ةميق الو ةقث ةقث لفتال ليذه ناويد نم ىركسلا اهاور ىتلا

 . تايعمصألاو

 ىنأل ضئاقنلا حرش_ريثك لهاج رعش ىلع لمتشت ىلا ةديحلا بتكلا نمو
 "نسم هوذح اذحو «برعلا مايأ ىف ليق ىذلا رعشلانم !ًريثك هيف دشنأ دقف « ةديبع

 بتكلا نمو . هدقع ىف هبر دبع نباو هلماك ىف ريثألا نبا لثم برعلا مايأ ىف اوبتك

 لهاحلا رعشلل ةقيقد ةساردديف عدوأ هنأ انب رمو« .مالس نبالءارعشلا تاقبط اًسضيأ ةديحلا

 هيف ام ريخ ناك امبرف ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا باتك امأ . هعونصمو هحيحص

 كلذ دعب امأ « ةميدقلا ةيلهاخلا لثملاب هرصع ءارعش اهيف طب ري نأ لواحي ىتلا هتمدقم

 . اهتاور ىلإ ةدنسم ريغ راعشأو رابخأ نم اهيف ىوطُني امو همجارت ىف ريقف باتكلاف
 لماكلاو ظحاجلل ناودحلاو نييبتلاو نايبلا لثم ةرصبلا ىف تفلأ بدأ بتك كانهو
 نوكن ىبح « ةحيحص ةيرصب تاياور ىلإ رعش نم اهب ام درن نأ ريحا نمو «دريملل

 ىغبنيو. راعشأ نم بلعث سلاجيو ىديزيلا ىلامأ ىفاماهارجم ىرجي و «ةنينأمط رثكأ

 ىلامأ _ ىلامأ اهلثمو « رذحب ةبيتق نبآل رابخألا نويع لثم ةيدادغبلا بدألا بتكىلتن نأ

 _ وضاق باتك ةعجارلا ف ديفت ىلا تارصتخا نمو . ريثك لاحتنا اهيفف ىلاقلا ىلع ىنأ
 امم ريثك ىلع فرعتلا ف سيفن حّتشوملا هباتكو ىنابز رملل ءارعشلا جعمو ىدمالل فلتخملاو

 تي ل 2 ب اس
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 ٠ _رعشلا دقن لثم دقنلابتكى ةريثك ةيلهاجرراعشأ كانهو . نييلهاخلا ءارعشلا لع عضو
 قاجرجلل هموصخو ىبتملا نيب ةطاسولاو ىركسعلا لاله ىنأل نيتعانصلاو ةمادَقل
 قلوتلا غبي وحتلاو ةقللا بتك ىف ةئوثبملا دهاوشلا لثم اهلثسو « قيشر نبال ةدمعلاو
 رابخألاو ريسلا بتك ىف ءاج ام امأ ..ةقيثلا ةيلصألا رداصملا ىلإ عوجرلاب اهنت-

 نأ الإ هضفرن نأ ىغبنيف ىدقاولا ىزاغمو ىريطلا خيراتو عاشه نبا ةريسك خبراتلاو
 ةحيحص تاياور همعدت

 نم اهب ناك امو لئابقلا نيواودو ةدرفملا نيواودلا نم اًريثك اندقف انك اذإو

 ٍقاغألا هباتك ىف ىناهبصألا جرفلا وبأ هب ظفتحا كلذ نم اًريثك نإف راعشأو رابخأ
 « ةينغ تامجرت داليملل عساتلا نرقلا ىلإ سداسلا نرقلا نم ءارعشلل هيف جرت ىذلا

 نم قاسف ءريصب دقان ملاع قوذ هل ناكو «تدقتف ىلا ةداملا نم ًاريثك اهيف لجس

 اهقاس لب « ةدرفم اهقسي ملو ءراعشأو رابخأ نم اهيف ام فرطأ هتقبس ىلا بتكلا
 ةديبع ىنأو ىعمصألا لثم لئاوألا اهناورو اهرداصم ىلإ اهب عجرت ىلا اهديناسأب
 ىلكلا نباو موثلك نب دلاخو ىدع نب متياو ىنابيشلاو ورمع ىنأو ىنارعألا نباو
 ىف تاياورلا تددعت اذإو « نيفنصملاو ةاورلا ةلج نم مهوفلخ 'نسمو « مهبارضأو
 اهيوار نأل ةياور ضفريف « هلقني ام صحفيل فقي ام ًاريثكو « ًاعيمج. اهركذ ربحا
 ةديصق وأ ةعوطقم ىف كلشي دقو . نيمبملا نم امهريغ وأ ةبذادرخ نبا وأ ىلكلا نبا
 هنأ ىلع صنيو « ةفلتخلا هتاباور ىف هناويد ىلإ عجريف © ءارعشلا نم رعاشل بسنت
 كلذ فيعاضت ىفو . هنم قثوتيل خيراتلا ىلع ربحلا ضرعي دقو . اهدجي مل وأ اهدجو

 رعشلا خيراتل ردصم ربكأ هنأ قحللاو . مهرعشو ءارعشلا ىف داقنلاو ةاورلا ءارآ قوسي
 حص امو ليذه ناويدو تايلضفملاو تايعمصألا هل انفضأ اذإف « هباحصأو ىلهاحلا
 مهراعشأو نييلهاخلا ىف ةساردلاو ثحبلل ةبصخ ةدام مامأ انك ةدرفملا نيواودلا نم

 تافئصملاو تاياورلا نم دقف ام ضعبب تظفتحا ىلا ةرخأتملا بتكلا نمو
 دهاوش ىلع حرش وهو « ةرجهلل ٠١47 ةنس ىفوتملا ىدادغبلل بدألا ةنازخ ةميدقلا
 نييلهاخلا ضعبل ةقيقد مجارت هيفو © بجاحلا نبال ةيفاكلا باتك حراش ىضرلا

 هاجتالا اذه ىف هلثمو . ةحصلاو لاحتنالا ثيح نم مهراعشأ ضعب ىلع تاظحالم

 . ماشه نبال ىنغملا دهاوش ىلع ىطوسلا حرش
2 
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 . لئابقلا ىف هتوافتو ىلهاحا رعشلا ةأشن

 ةيلهاجلا هتروص ىف ىوتسا ىتح ىبرعلا رعشلا اهعطق ىلا لحارملا نأ ىف بير ال

 ةروصلا هذه انيديأ نيب امنإ « ىلوألا هراوطأ روصت راعشأ انيديأ نيب سيلف « ةضماغ

 ىو تاعوضوملاو ىناعملا ىفو ةيفاقلاو نزولا ىف ةدقعملا ةينفلا اهديلاقتب هدئاصقل ةماتلا

 اذه ةلوفط نيبو اننيب ًاقيفص ًاراتس قلت ديلاقت ىهو « ةمكحملا تاغايصلاو بيلاسألا

 الصف دقعف راتسلا اذه نم ١١ هب رثأتو « نييلهاحلا ءارعشلا لئاوأ نع هيف ثدحت
 مهو « لئاوألا ءالؤمل رخآلا وه ضرعف « ءارعشلاو رعشلا هباتك ةمدقم ىف ةبيتق نبا

 «ةيبرعلا ةديصقلا ةغايص ىف ءانبلاو قلحلا ةلمتكملا ةيلهاحلا ةبقحلا لئاوأ ًاعيمج امهدنع

 مهاوط اهلس“ ال اوجيبنو مدقألا نمزلا ىف ةديصقلا هذه اوأشنأ نيذلا لئاوألا نأكو
 سيقلا ئرما ناويد ىو . نامزلا 9 .

 رماذخ نبا ىكب ان اننأل ليحُملا للّطلا ىلع اجوُ

 هنأ ىلع لدت دق ىلا ةراشإلا كالت ىوس ًاقيش اذه ماذخ نبا رمأ نم فرعن الو

 . لالطألا ىف فقوو رايدلا ىكب نم لوأ

 ذإ « تاعوضوملاو ىناعملا نم نيعم ماظن ىف لهاجلا رعشلا تالوطم انل ىءارتتو

 نوفصي مث « رايدلا راثآ ءاكبو لالطألا فصوب ًابلاغ اهنوحتتفي اهباحصأ ىرن

 ىف ةقانلا نوهبشي ام ًاريثكو « ليخو لبإ نم هنوبكري امو ءارحصلا ىف مهتالحر

 ىذلا : ليلا . افطعا : ًاجوعو ١١4 ص عيل ) مالت نبال ةارمقلا لص تاقط .(1)
 . انلعل : انه انثأل . لاوحأ هيلع أ . اهدعب امو 76 ص (فراعملا راد

 (فراعملا راد عبط ) سيقلا ّرما ناويد (؟ )

 9م1١
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 ضرغلا ىلإ نوجرخي مث « اهريوصت ىف نوضميو « ةيشحولا تاناوحلا ضعبب اهتعرس
 امهم ةديصقللو . ءاثر وأ ًاراذتعا وأ ًاباتع وأ ًارخفو ءاجه وأ ًاحيدم مهديصق نم

 اهنومسي ة ةيقيسوم تادحو نم فلأتت ىهف 2 اهفاوقو امازوأ قى تباث ديلقت تلاط

 . ىور نم هب ىهنت امو اهتيفاقو اهنزو ىف تايبألا عيمج دحتتو تايبألا

 اًنقحو ءاهصوصن مدقأ ذنم ةيلهاخلا ةديصقلل ةجضانلا ةماتلا ةروصلا هذه اناقلتو

 صربألان ب ديبع ةديصق كلذ نم « ةليلق اهلكلو ضورعلا اهيف برطضي دئاصق دجوت
 : (١)ىدسألا

 توتذلاف تايطقلاف  .ةيوحلم هلهأ نم نينقأ ما 5 0 و 1 ضو

 وأ هليعافت ضعب ىف فذح نم اهم تيب ولخي املقو « طيسبلا عل نم ىهف
 بسنت ةديصق اهرارغ ىلعو « علطملا اذه نم لوألا رطشلا ىف ىرن ام وحن ىلع ةدايز

 : 29 اهعلطم سيقلا ىرمال

 لانتزأ اهيناسف نأك ' لادم امهعمد ةلاتيع

 : 19 ريكألا شدقَرملا ةديصق بارطضالا اذه ىف امهلثمو
 2 3 5 و هما ٍ. » 8 ٠

 رطشلاك نزولا اذه ىلع اهتايبأ ضعب روطش تجرخو « عيرسلا نزو نم ىهف

 1 : تيبلا اذه نم ىااثلا

 مغْرُم مزاح ةنفج لآ نم 2 ُكِلَم اَرَغ نأ ىف انّبْنَذ ام
 ؛) ىدابعلا ديز نب ىدع ةديصق ةلكاشلا هذه ىلعو . لماكلا نزو نم هنإف

 مو 0 ها 5 يا 2 ٠

 لوحالا سرادلا باتكلا لثم للطلا ٌسيمل نم سمأ ف رعت

 )١( ليلقلاءاملاوهولشو عمج : لاش وأ .عمدلا ىرجم قو رشعلا تاقلعملا ى ةديصقلا رظنا .

 .؟ 10ص( فراعملا رادعبط) تايلضفملا (؟) : بونذلاو تايبطقلاو بوحلمو . ديبع ناويد
  0(بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (4 ) . عضاوم ءاهسأ 189/8 .

 ةريثك تاونسو لاوحأ هيلع قأىذلا : لوحألا لجس عمج : لاح ١م ص تاويدلا (؟) .'

 وهو نأش ىثم : امهينأش . بص دعب بص ىأ
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 ىناثلا رطشلاك نزولا اذه ىلع اهروطش ضعب تجرخو عيرسلا نزو نم ىهف
 : تيبلا اذه نم

 َلَحْرَت ْمُأ ٌمويلا تيوثأ  ْئِدَع َنب ّمَقَْلَع اًحابص ْمينأ 0

 : ١2!هتديصق نزولا لالتخا ىف ةديصقلا هذه لئاميو . ديدملا نزو نم هنإف

 رصخ توهم دوا دقو. .' يفتت سعت نأ نات م رب يع

 : «""ةسامحلا ىف مامت وبأ اهدشنأ ىلا ةعيبر نب ىملس ةينون بابلا اذه نمو

 ةرمألا قرانجتلا“ ةةييكا < - ةويتكت فوم ٠

 . ليلحلا اهعضو ىلا ضورعلا نع ةجراخ اهنأ قوزرملاو ىزيربتلا ظحال دقف

 . اهب ثبعت مل ةاورلا ىديأ نأو اهتصح ىلع لدي امم اهنازوأ ىف دئاصقلا هذه بارطضاو
 امو « ةماعب ىنرعلا رعشلا ىف لب « ىلهاحللا رعشلا ىف رثكت تافاحزلا نأ فورعمو

 ئرما لوقك ةديصقلا ىف ىورلا ةكرح فالتخا وهو « ءاوقإلا مهنيب عيشي ناك

 : نابأ لبج فصي هتقلعم ىف سيقلا

 9 قرم داجنب قف“: سانأ ريب دقو 'نينافأ ى انابآ نآك

 نأ انيأر ىفو . اهعيمج ةقلعملا ىف ةروسكم ىهو « تيبلا ةيابن ىف ماللا مض دقف
 مل ةاورلا نأو ةلمحلا ىف هتحص دكؤي امم ةيضورعلا بويعلا هذهب ىلهاحلا رعشلا ظافتحا

 . نيثدحملا ضعب معزي امك « ًاعساو ًاحالصإ هوحلصي

 نزولا ماظن نم ةجضان ريغ ةلحرم روصت راعشأ انيديأ نيب سيلف نكي امهمو
 دئاصقلا كلت مهلع تب ور نيذلا ءارعشلا ءالؤه سفن نإف « ةيلهاخلا ىف ةيفاقلاو

 لدي امم « اهيفاوقو اهنزو ىف ةميقتسم ةريثك دئاصق مهلع ىوُر اهنزو ىف ةبرطضملا
 زجرلا نأ نيثدحملاو ءامدقلا ضعب معزو ٠ ةردنلا ىفو ًاذوذش قأي ناك كلذ نأ ىلع

 لبإلا فافحخأ عقوو ءادحلاب ًاطبترم « عجسلا نم دلوت هنأو « ىبرعلا رعشلا نازوأ مدقأ

 . قلخلا ةقثوملا : نومألا . ةنسملاةقانلا : لزابلا . 1١71 ص ءالعلا أل تاياغلاو لوصفلا )١(

 , رطملا : قدولا . عاونأب بو رض : نينافأ (م ) م9/ ةسامحلا ىلع ىزيربتلا رظنا (؟)

 . رثدتم : لمزم . ططخم ءاسك : داجبلا . ريسلا نم برض : ببهلاو . 4٠08 مقر قوزرملاو
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 نأ ريغ « 2١١ ىرخألا نازوألا تدلوت هنمو « ءارحصلا ىف اهارسو اهريس ءانثأ ىف
 رعشلا نازوأ رثكأ ناك زجرلا نأ وه لاقي نأ نكمي ام لكو . ضرف درجم اذه
 نم لمع لكو مهتاكر ح نم ةكرح لك ىف هنولجتري اوفاك ذإ « ةيلهاحلا ىف انعويش
 « ىرخألا نازوألل هقبس الو همدق ىععي ال هعويش نكلو « برحلاو ملسلا ىف مهامعأ
 ةيلهاحلا ىف نوزاتمملا ءارعشلا ناكو . رثكأ الو لقأ ال انيبعش ًانزو ناك هنأ ىبعي ان

 ديدملاو عيرسلاو رفاولاو لماكلاو طيسبلا» ليوطلا ىف نومظني امثإ « هنه نومظني ال
 لوألا ةثالثلا ف مهمظن ناك نإو « جزملاو براقتملاو رفاولا»و فيفحلاو حرسنملاو
 ظ . عصأو رثكأ

 رعشلا ةلوفط ىلع لدي نزو ريغ وأ نزو نم ءىثث انيديأ نيب سيل هنأ قحلاو
 ةيجذوؤلا ةروصلا هذه ىلإ ىهّنا ىتح هروطت هل مت فيكو « لوألا هبقحو لهاجلا
 سداسلا نرقلا لئاوأ ذنم ىرخأ ةرابعب وأ ىلهاحلا رصعلا لئاوأ ذنم اناقلت ىلا

 لئابقلا نم اهريغ نود ةليبق ةيلهاحلا ىف رعشلا اذهب صتخت نكت ملو . ىداليملا
 نم مهنف « اهيلع نيعزوم ءارعشلا دجن اننأ كلذ ةيآو « ةيناطحق وأ ةيناندع ةيلامشلا
 (؟7 ىناسغلا ءالّعَر نب ىدعو ىدنكلا سيقلا ٌئرما لثم ةيناطحقلا لئابقلا لإ بسسني
 ثوغي دبعو ( *”ىلادمملا ميرمح نب كلامو (؟9 ىعاضنلا ىبرحلا ةلعو نب ثراحلاو

 , 2 ىجح'ذملا بركي دعم نب ورمعو '"”ىدزألا ى :*:تشلاو 00 ىنارحجستلا ىشراحملا
 نوبسني نم مهتلكاش ىلعو « مهيمسن نأ نم رثكأف ةعيبرو رضم ىلإ نوبسني نم امأ
 ىرج نم ىصحن نأ عيطتسن ال نحنو . ةنيدملا ف نييناطحقلا جرزحلاو سوألا ىلإ
 لثم ءاسنلا هيف مهكرشت تناكو « نيريثك اوناك دقف « ذئنيح رعشلاب مهئاسل
 نكي مل رعشلا نأ ناسنإلا ىلإ ليخيو . مهكيلاعصو مهمداس همظني ناكو ؛ ءاسنحلا
 لوحفو ملوحف نم نيعبرأ هتاقبط ىف مالس نبا دعو « مهنم دحأ ىلع ىصعتسي
 مهيلإ فاضأو « ةعبرأ ةقبط لك ىف لعجو تاقبط رشع ىف مهلعج دقو نيمرضخنا

.1١54 
 ص بدألا خيرات نم لوألا هزخلا رظنا

)١( 

 . ه5 ص تايعمصألا (4) . ه١ض ( فراعملا راد عيط) نالكو ريل ىبرعلا
 . ١٠١١ ص تايلضفملا (ه ) ص (فراعملا راد عبط ) تايعمصألا (؟)
 والم

 . ١٠١8 ص تايلضفملا 030

 . ةقرفتم عضاوم ف تايعمصألا 000 (فراعملا راد عبط ) تايلضفملا (؟)
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 فئاطلا ف ةسمخو ةنيدملا ىف ةسخو ةكم ىف ةعست فاضأ انك ىثارملا باحصأ نم ةعبرأ

 ىودبلا مهنيب دحي ءارعشلا ءالؤهل ىلإ عجري نمو .ةينامث دوهيلل دعو «نيرحبلا ىف ةثالثو
 . ىرضملاو ىعبرلاو ىنميلا وأدَسبلا نيب دجي اك ىرضحلاو

 دنع قت امنإ رخآلا وه همجارتو «مهنم نيريثكل ىناغألا ىف جرفلاوبأ مجرتو

 ىلع تاثملاب نودعي ء مل مجرتي مل نوريثك مهءاروو «مهترهش "تود نيذلا مهيمادقم

 نمو . ىنابزرملل ءارعشلا مجعمو ىدمآلل فلتخماو فلتؤملا كلذ انل روصي ام وحن

 نبا لوق كلذل دهشيو « هولجسي مل نيريثك ءامسأ ةاورلا ةركاذ نم طقس كلش ريغ

 رثكأ مالسإلاو ةيلهاملا ىف مهلئابقو مهرئاشع دنع رعشلاب نوفو رعملا ءارعشلاو ١ : ةبيتق

 ىف هرمع دفنأ ولو ,٠فقاو مهددع ءارو نم فقي وأ طيحم مهب طيحي نأ نم
 انئاملع نم ًادحأ بسحأ الو « لاؤسلاو ثحبلا ىف هدوهجم غرفتساو مهنع ريقنتلا
 الإ ةديصق الو هفرع الإ رعاش ةليبقلا كلت نم هتفي ل ىتح ةليبق رعش قرغتسا
 '. نإ ًاريثك لوقي هدجي ىدمآلل فلتخملاو فلتؤملا باتك ىف أرقي نمو . ١١ « اهاور

 صقتست مل لئابقلا نيواودف . 2؟' هتليبق ناويد ىف ًاركذ الو ًارعش هل دحي مل هنيعب ًارعاش

 . ًاقيقد ءاصقتسا ءارعشلا ءالؤه

 رفوأ ناك ىلهاحلا رعشلا اذه نم ةيرضملا لئابقلا ظح نأ هيف بير ال ىذلاو

 تايعمصألاو تايلضفملاو ىناغألا ىف أرقاو « ةيناطحقلاو ةيعبّرلا لئابقلا ظح نم

 ىف اهخيرات اهديؤي ةرثك ىهو « ءارعشلاو رعشلا نم ةريثكلا ”ةرثكلا رضمل دجتسف
 ىلا ىرخألاو ماشلا لئابق ىلع قارعلا ىف تازن ىلا لئابقلا تقوفت دقف « مالسإلا

 اميب ةيرضم اهروهمج ىف تناك اهنأل « سلدنألاو برغملا دالبو رصم ىف تلزن
 : . ةيناطحق اهمظعم ىف كلت تناك

 ةيعبرلا لئابقلا تناك كلذكو « ًاتوافتم رعشلا نم ةيرضملا لئابقلا ظح ناكو

 ةليلق تناك ةكف ندملا اهلثمو « هيف ءاوس تسيل ةعومجم لك لئابقف « ةيناطحقلاو
 بناج دنع هناويح ىف ظحاحللا فقوو . 2؟0ةماميلا هيف ًابيصن اهنم لقأو 220 رعشلا

 00 ل . ءارعشلاو رعشلا هباتكل ةتمدقم رظنا (1)

 . 3١17 ص مالس نيا (؟) '. 4 ص ( فراعملا راد عبط )

 . 884 ص مالس نبأ (4) 3 ١ ص فلتخلاو فلقؤملا عجار (؟)

 قالا الك# ءبلدج 2كم امل
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 ةرثك عم“ ةماميلا ناكس” ةفينح ونبو » : لاقف كلذ ىف اهوافتو لئابقلا ظوظح نم
 10 مهموختو « مراد ىلع مل برعلا دّسحو مهعئاقو ةركو مهسأب ةدشو مهددع
 طق ةليبق رن مل كلذ عمو « اهلك اركب نولدعي مهدحو مهنأك ىح « مهئادعأ

 كلذ سيلو .نوزاّجر و ءارعشو زجرو ديصق ”لئجع_ مهتوخإ ىفو . مهنم ًارعش لقأ
 ى مهو «كلذك جرزحلاو سوألا نأل «رمت ولاتكأو ردم لهأ مهنأو بصسخلا ناكمل

 نأ فرعن دقف «نيرحبلا ىرق ةلزانلا سّنيَسقلا دبع كلذكو .تملع دق ام' رعشلا
 كيهان راد لهأ “فئاطلا ناكس ”فيقبو . ةماميلا لهأ ماعط نم بيطأ مهماعط
 رعشلا ىف عبط ىلع لدي ليلقلا كلذ نإف لقأ مهرعش ناك نإو مهو « ًابيطو ًابصخ اهب
 نع ىنغلاو لغاشلا بصحلا ةلق نم الو « ءاذغلا ةءادر لبق نم كلذ سيلو . بيجع

 ثراحلا ونبو . . زئارغلاو ظوظحلا نم مل هللا مسق ام ردق ىلع كلذ امتإو « سانلا

 تاداس ىراجمو نما كولم ىراجم نورجي فيرش ليبق ( نارجن ناكس ) بعك نبا
 مالسإلا ىف مل «رعشلا ىف ظمح ريبك ةيلهاجللا ىف مل نكي ملو « دجن لهأ بارعألا
 وأ مهلثم اوناك نإو « نورخآ جرخيو سان رعشلاب ىظحي دقو . . نوقلفم ءارعش
 رعشك ريثك رعش هبلصل ( ممت نم نطب دج ) ةرارز دلو ىف ناك دقو . . مهقوف
 الو نصح نب ةئييسع الو نصح الو ةفيذحل نكي ملو . هدلو نم امريغو بجاحو طيقل
 )١(. « روكذم رعش رادب نب لمحل

 ةياورلا ىداوع هيلع تدع ذإ « ىلهاحلا رعشلا نم ريثك دقف هنأ ققحما نمو
 ىأ نعىوريو « نيودتلا روصع ىلإ ةيلهاخلا نم اهعطق ىلا ةليوطلا ةلحرلا كلتو
 ولو « هلقأ الإ برعلا هتلاق امم مكيلإ ىبتنا امد : لوقي ناك هنأ ءالعلا نب ورمع
 دققف « ورمع ىنأ ةغلابم غلابن ال نحنو . «2') ريثك رعشو ملع مك ءاح ب ًارفاو مكء اج
 تعاطتسا ام لكب لئابقلا تظفاح ذإ « ماخض تادلجم هيف تْفّلَأ ريثك هنم ىبب
 ظفاحت تلاز امو « ةدرفملا هتايبأ نم ريثكو راصقلا هتاعطقمو لاوطلا هدئاصق ىلع

 . هونودو هولجس ءانمأ ةاور ىديأ ىلإ هتملسأ ىح « هيلع

 )١( ناويخلا 4/٠١ ص مالس نبا (؟) . اهدعب امو م0 58 .
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 | قانغ رعش ىلهاحجلا رعشلا

 « رعشلا نم ةفلتخم عاونأ نانويلا ذنم نييبرغلا دنع دجوي هنأ فورعملا نم

 زاتميو « ليثمتو ىئانغو ىميلعتو ىصصق رعش ٠ برضأ ةعبرأ ىلإ مهداقن اهدري
 ىلاوتتو « تايبألا فال آ ىلإ دتمت هنم ةديصقلاف «ةليوط هدئاصق نأب لوألا برضلا

 نكلو « لاطبأ هبناجمب دجوي دقو « ريبك لطب لوح دقعنت ثادحألا نم تاقلح اهيف
 ىصصقلا لسلستلاف « ًارعش تبتك اهنأ الإ ةصق اهتقيقح ىف ىهو . ةيوناث مهراودأ
 « ًاعساو الاجم لايخلل حسفت ةصق ىهو ؛ مكحم ىطنم اهئازجأ نيب لاقتنالاو قيقد اهيف
 دنع اهيف رهظت ةملألا تناكو « ةقراحلا رومألاو ريطاسألا اهيف رثكت تناك كلذلو
 ةيب رعلا ىلإ اهلقن دقو سو ريموهل ةذايلإلا مهدنع اهلثمي ام ريخو . عاطقنا نودب نانويلا
 دئاصق ةثيدحلاو ةميدقلا منألا نم ريثكلو « ىناتسبلا ناولس نرقلا اذه ةحتاف ذنم
 سرفللو اتاراهياهملاو انايامارلا دونهللو « ليجرفل ةداينإلا نامورللف « اههبشت ةيصصق
 . نالور ةدوشنأ نييسنرفللو مالظلا ةدوشنأ نامأللو ىسودرفلل ةمانهشلا

 رعاش وهف « هئاوهأو ةفطاوع نع تدحتي ال ىصصقلا برضلا اذه ىف رعاشلاو
 أًددمتسمو ؛ هلايخ ىلع ًادمتعم لطب نع هتصق ىف ثدحتيو ؛« هسفن ركني ىعوضوم
 صاخشألا انف بتريو ةصقلا قلخي هنأ هل ام لكو « هموق خيرات نم كلذ ءانثأ ىف
 نم اهمظني ةداعو « هتديصق كلذ نم نوكيو « تامولعملا اهل عمجيو ؛ ءايشألاو
 « ىصصقلا رعشلا نم برضلا اذه ةيلهاخلا فرعت ملو . هنع جرخي ال دحاو نزو
 ةفئاط رعاشلا هيف مظني ىذلا ىميلعتلا رعشلا نم ىناثلا برضلا فرعت مل كلذك ىهو
 «مايألاو لامعألا » هتديصقو ىنانويلا رعاشلا دويزه دنع رعن ام وحن ىلع فراعملا نم
 هتديصق ىف ىنامورلا رعاشلا ساروه دنعو «ةيفيرلا ةايحلاو ةنسلا لوصف اهيف روصي ىلا
 نب نابأ نع فورعم وه امكو « هدقنو رعشلا دعاوق ىف اهمظن ىلا « رعشلا نف»
 مل كلذكو . ةاكزلاوءوصلا ماكحأ اهيفرظن ىلا هتديصق ىف ةكماربلا رعاش ديمحلا دبع
 دقعم لمعو ةكرح ىلعو حرسم ىلع دمتعي ىذلا ليثكلا رعشلا نويلهاحللا فرعي
 . ةفلتخم رظانمو دهاشم هللختت ؛ صاخشألا نيب ليوط راوحو
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 ةريصق تاموظنم مهرعشف ٠ نويلهاحلا اهفرعي ل رعشلا نم ةثالثلا بورضلا هذهف

 بورضلا نيح ىلع « هءاوهأو هبحاص لثمي ىتاذ رعش وهو « تيب ةئام تزواجت املق

 امنإ هسيساحأو هرعاشم نع ثدحتي ال اهيف رعاشلاف « ةيعوضوم ًاعيمج ةقباسلا

 وهف لثمي نيحوأ ملعب نيحوأ صقي نيح ءاوس « هنع ةجراخن ءايشأ نع ثدحتي

 ىخيرات ىصصق بناج دنع فقي امنإ « اهدنع فقي الو هسفن لفغي” كلذ لك ىف

 امو هصخش نع ًادرجتم « هب دؤي ىحرسم ليثمت وأ هيوري ىيذهن ىملع وأ هيكحي
 . هفطاوعو هئاوهأو هتاذب لصتي

 ةيصصقلا ةيبرغلا رعشلا بورض نع فلتخي لهاحللا رعشلا ناك اذإ نكلو

 رعاشم ىف هلثم لوجي هنأل « ىنانغلا عبارلا برضلا نم برتقي هنإف «ةيليثقلاو ةيميلعتلاو

 « نانويلا دنع ميدق نم دج دقو « ًانيزح وأ احرف هروصيو « هفطاوعو رعاشلا

 ةلآب مهدنع بحي ناكو ءءاثرلاو ةعيبطلا فصوو لزغلاو ءاجملاو حدللا اوفرع ذإ

 . ىئانغ ىأ (ةررمتو) هومس“ "مسن نمو (ةدزتجع ريل) ىمست اهيلع فرعي ةيقيسوم

 رعشلا لئامي ذإ « ىئانغ هعيمج ىلهاحلا رعشلا نأ معزن نيح دعبن ال نحنف نذإو

 فطاوع نم هجلتخي امو درفلا ةيسفن روصي ىتاذ هنإ ثيح نم ىبرغلا ىانغلا

 لزغتي نيحوأ وجو حدمي نيح وأ رخفيو رعاشلا سمحتي نيح ءاوس« سيساحأو

 . هتري زج ىف هلوح "ثني امم ءىش ىأ فصي نيحوأ «بتاعيورذتعي نيحوأ ريوأ

 هنإ ثيح نم ىبرغلا ىئانغلا رعشلل ةينانويلا لوصألا لثامب وهف ء« بسحف اذه سيلو

 لهلهملا نأ نووري مهف ءهيف نونغي اوناك مهسفنأ ءارعشلا نأ رهظي و «ءانغ ىتغي ناك

 : هتديصق ف ىغ

 (7قانعلا ف ةذيذل بوعل اضيب ٍلَّدحملا ةفيا انه" ةلفلط

 ىلإ نيح نمو . هئارعش مدقأ دنع ءانغلاب طبترا ىلهاخلا رعشلا نأ كلذ ىعمو

 نم هرعش ضعبب ىنغت ايلهاج ًارعاش نأ ىلإ ريشي ىناهبصألا جرفلا ابأ دجن نيح

 عقوي ناكو « ىشعألاو لحفلا ةدبع نب ةمقلعو (') ةكلّسلا نب , كئيلّسلا لثم

 . ةمعات ةصخر ( بتكلأ راد ةعبط ) قاغألا رظنا 6

 . 1١4/18 (ىماسلا ةعبيط) فاغأ (؟) 0 : ةلفطو « ةدئاز تيبلا ىف ايو هزل
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 ةجاّتص ىمم كلذ لجأ نم هلعلو « جنّصلا مساب ةفورعملا ةيقيسوملا ةلآلا ىلع هرعش
 .(7 جف كح وبأ لوقيو . 0١ برعلا

 ورمعوأس يقلاورما ىئَغىَذلا|ضعبب  ابّصلا نم موي مويلا نإف ُىَنَعَ

 : 29 تباث نب ناسح لوقيو . ةئيمق نب ورمع ءورمعب دصقي وهو

 ٌ”امضم رعشلا اذهل ءانغلا نإ هلئاق تنك اًمإرعشلاب َنْعَت

 هئاقلإ نع اوربع كلذ لجأ نم مهلعلو « مهدنع رعشلا ملعت ساسأ ناك ءانغلاف

 ءانغ ناكو « مهلبإ ءارو مهرافسأ ى هب نودحي اوناك ىذلا ءادسلا هنمو «داشنإلاب

 . ماع اًيبعش

 اناكو فدلاو رهز ملاك ةفلتخم ة ةيقيسوم تاودأ رك ذب مهدنع ءانغلا اذه نريقيو

 طبربلاكو «كنحلا مساب ةفورعملا ةيسرافلا ةلآلا هسفن وه هلعلو جتصلاكو دلج نم

 ةدبمع نب ةمقلع تب صقيو «قيرغإلا دالب ىف تعاش ةيرتو ةيقيسوم ةلآ وهو
 (؟) طباربلا ىلع نب رضي تايطنزيب نايق ىلإ مدنع عمتساف ةنساسغلا طالب ىلع دفو هنأ

 ةيقيسوملا تالآلا ىلع نبرضي نهو نايقلا ىلإ نوعمتسي ةريحلا ىف كلذك اوناكو

 ىف ةرئيرهو ةديلخخ لثمزم مهتريزجملإ نايقلا ءالؤه نم ًاريثك اولخدأو . ةيسرافلا
 هنأ ةاورلا ىوريو « هتقلعم ىف اهركذ ىتلا ىشعألا ةبحاص ىه ةريخألاو 2*) ةماعلا

 (5) سانلا ناينغت اتناكو سرفلا دالب نم امهبلج ناعدجننب هللا دبعل ناتنيق ةكمب ناك
 هيلع لوسرلا عقوي نأ لبق دوعت نأ ًاشيرق نايفس وبأ حصن امل هنأ ردب ةوزغ رابخأ قو

 رزحلا رحْتتنو اثالث هيلع مقنف أردب ١ درن ىح عجرن ال هللاو : لهج وبأ لاق اهب مالسلا
 ةريسلا فو .7"2برعلا انب عمستو ”نايقلا انيلع فزعتو رومحلا ىقْسُنو ماعطلا معطنو
 درا مث ًاملسم ناك لطخ“ نبا ىمسي لجر لتقب ةكم حتف موي رمأ لوسرلا نأ ةيوبنلا

 تلتمقف « امهلتقب رمأف « لوسرلا ءاجبم ناينغت ناتنيق هل ناكو « ةكم ىلإ برهو

 )١( (بتكلا راد ةعبط) فاغأ 9/٠١ ) )4(ىماس) فاغأ 14/15١ .

 ءارعشللو رعشلا ىف هتمجرت رظناو  )( . 7١4/1١(بتكلا راد ةعبط ) فاغأ 9/1١ .

 ءارعشلاو رعشلا (؟) 1/٠١ . ) )5(بتكلا راد ةعبط ) فاغأ +#/7717 .

 . 187/4 (بتكلا راد ةعبط ) ىفاغأ (7) ١ .؟41/؟( ةيدنهنيمأة عبط )قيشرنبالةدمعلا (7)



 دل

 اورمأ ةغبانلا امهيلع دفو نيح بري لهأ نأ انب رمو . ''ىرخألا ترفو « امهادحإ
 (؟7 بيع نم هيف ام ىلع فقي ىتح « ءاوقإ هيف هل رعشب ىنغت نأ نايقلا ىدحإ

 ل
 (9) هتسيم ى ةمقلع لوقك « برطلا تالآ

 عع 31 6. 1 م ارم * ه5 1: .

 موطرخ ءابهص مهعرصت موقلاو ميررهزم مهيف بْرُشلا دهشأ دق
 : هتقلعم ىف ىشعألا لوقيو

 (4)و ومو مى

 لضفلا ةئّيقلا هيف عِجَرت اذإ هعمسي جنصلا لاخت بيجتسمو

 ام هلك كلذ ىف لعلو . نايقلا ءالؤه ىدحإل ليوط فصو هتقلعم ىف ةفرطلو

 . ةريثك ةيبنجأ رصانعب رثأت ةيلهاحلا ىف ءانغلا نأ ىلع لدي

 ىلع تابعال مهالفح ى نينغتيو تاقوحلا هبشي ام نفلؤي مهقاسن ناكو

 افزع موي تاذ عمس ملسو هيلع هللا ىلص ىبنلا نأ ىربطلا فو ء ؟*”رهازمل

 نك نبنأ نظلا ربكأو ء« '7سئرع' هنأ فرعف « هنع لأسف « ريمازملاو فوفدلاب

 نكو . نامورلاو نانويلا دنع ةفورعملا فافزلا ديشانأك ديشانأب فزعلا اذه ”نرقي

 تنب ًادنه نأ ىناغألاو ىربطلا ىفف « ريثتو سمحت ةريبك ةقوج بورح لا ىف نفلؤي
 ىغغت دنه تناكو دحأ ةوزغ ىف فوفدلا ىلع نبرضي نك شيرق نم ةوسنو ةبتع
 : 2(" اهلوق ةلك اش ىلع تاعوطقمب فزءلا اذه فيعاضت ىف

 قرامثلا شرفن» قناعن اولبقث نإ
 0( : هما. « 0066 نة

 قماو ريع قارف فراقنت اوربدت وأ

4) 

 )١( ادحاو ًابوث ”هسباللا ةعبط ) ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا .

 . 0/١" ةدمعلا (ه ) . ه"/؛4 (ىلحلا

 .١1؟5/1 (ايروأ ةعبط) ىربطلا (1) 31١/11. (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟)

 خيراتو ١5/14 ( ىساسلا ةعبط) فاغأ (1) عمج : برشلاو 40١٠ ص تايلضفملا (")
 1١4٠٠١/١. ىربطلا «رمحلا :ءايهصلاو ع مترتم : مثب « براش

 ةسفنطلا ىهو ةقرم عمج : قراقلا )00 . ًايفاص اهم لزني ام لوأ موطرخلاو

 . ةريغصلا ةداسولاو جنصلا عاّمساو « دوعلا : بيجتسملا (؛ )

 . بحم : قماو (9) : لضفلا . امهماغنأ قاستا نع ةيانك هل
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 ىلع « ةينيدلا مداح ىق هنولتري 0 ءانغ مهدنع ناك ماعلا ءانغلا اذه بناجيو

 قى اوناكو . « ريغ امك ريبث قرشأ» » لثم نوددري اوناكف 2 مهايبلت نم انب رم ام وحن

 وه هلعل ءانغ نونغتي مهدنع ةسدقملا باصنألا ىلع اهتامد بصو مهحئابذ ميدقت ءانثأ

 ةنجاادلا مسا ىف ناك امبرو . ةيلهاخللا ىف مهيب عاش ىذلا بّصّتلا ءانغ لصأ

 لدينا ١ ءاينلا ةكفاض ى مغلا روهظ نيحو نمجدلا ى ىنغت ةنيقلا ىهو « ةنجدملاو

 ثيغلا ةملآ ىلإ ءانغلاب اوهجوت ب'دحلا مهباغو رطملا مهزع اذإ اوناك مهمأ ىلع

 . ابصلللاو

 وهف «قيسوملاو ءانغلاب بحّصُي ناك ةيلهاخلا ىف رعشلا نأ انمدق ام لكى عمو
 ًابورض هنم اوفرع دقف « كاذنيح اجذاس نكي مل ءانغلا نأ رهظيو « مات ىئانغ رعش

 بّصّتلا : هجوأ ةثالث ىلع ادق برعلا ءانغ» : ىلصوملا ق قحسإ لوقي « ةفلتخم ٠
 « ىنارملا ىف لمعتسي ىذلا وهو تانيقلاو نابكرلا ءانغف بصنلا امأف « جزهلاو داتسلاو

 ريثكلا عيجرتلا وذ ليقثلاف دانسلا امأو « ضو رعلا ىف ليوطلا لصأ نم جرخي هلكو
 فدلاب ىشمُيو هيلع ”صتقرسي ىذلا فيفحلاف جرا امأو « تاربنلاو تامغنلا

 هللا ءاج ىتح « ًايدق برعلا ءانغ ناك اذه . ملحلا فختس و برطيف رامزملاو

 أرغا ءانغلا اونغَتو مورلاو سراف نم قيقرلا ءانغلا بلجو قارعلا تحتمفو مالسإلاب

 . 290« ريمازملاو فزاعملاو ريبانطلاو ناديعلاب ًاعيمج اوّشغو ةيمورلاو ةيسرافلاب فلؤملا

 « اًئينيد ءانغ ناك هنأ نم هانلق ام ىلع لدي ام ىئارماب بصنلا نارّتقا ىف لعلو

 تاللآلا ضعبب نرتقي ناك ىذلا ءانغلا هلعلف دانسلا امأ « توملا ىف هب نونغتي مهف

 ءانغ وهو « ريمازملاو فدلاو صقرلاب نرتقي ناك فيفخ ءانغف جزهلا امأو « ةيقيسوملا
 همساب فورعملا ةكرحلا ىلع دعاسي ىذلا نزولا هيف نورثؤي اوناك مهلعلو « مهمالفح

 قباطيل زجرلاو لمّرلا هيف نومدختسي اوناك امك « جزملا نزو وهو رعشلا نازوأ نيب
 ةكرحلا ىف ةعرسو صقر نم نودي ري ام رعشلا

 يللا قلبا سينا هيما قاب وزع ىف ممرعت ةياطارإ ءارغش نوحتلا اذهب لض

 ىلع ءانغلا اذه عقوي دقو « هرعش ىغي رعاشلا ناك دقف ىانغلا مهرعش نانويلا هيف يظن

 (ةيدنه نيمأ ةعبط ) قيشر نبال ةدمعلا ١١ )١( هريغو برعلا ناسل ىف نجد ةدام رظنا )١(
 . كالا . ١١ص تايلضفملا عجارو . ةغللا مجاعم نم
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 صقرت ةفلتخمم تاقوجو نايق هرعش ىف ءانغلاب هل موقي دقو . ةيقيسوملا تالآلا ضعب

 ءانغلا نع لقتسي رصعلا اذه رخاوأ ىف ذأ رعشلا نأ رهظيو . هئانثأ ىف فزعتو

 ةبترم داشنإلاو « ًاداشنإ هدشني امتإو ع« هينغي ال ءارعشلا ضعب ناكف « قيسوملاو

 . ةءارقلاو ءانغلا نيب ىطسو

 «ًانيب ًاروهظ هيف ةرهاظ قيسوملاو ءانغلا اياقب اندجو رعشلا اذه ىلإ انعجر اذإ نحنو
 ناك ام زمرو هيف فزعلا ةيقب ىهف « اهب ظفتحا ىلا اياقبلا هذه مهأ ىه ةيفاقلا لعلو
 ناك امو دئاصقلا علاطم ىف عيرصتلا اهلثمو . فوفدلا رقنو لوبطلا عرق نم هبحصي

 هتقلعم ىف سيقلا ىرما لوقك مهتايبأل قوص عيطقت نم ًانايحأ ءارعشلا هيلإ دمعي

 : سرفلا .فصي

 صو مولا 098#ه را وعو هو هو عظم هاد
 لع نم ليسلا هطح رخص ٍدوملجك اعم « ربذم « لبقم « رفم « ركم

 : هلوقب اهلهتسي ىلا ديبل ةقلعم ىلإ عجري نمو « مهراعشأ ىف عيطقتلا اذه ركيو

 اهماجرف اهّلَْغ َدَّبَأت ىّنوِب اهماقُمف اهّلحم ٌرايدلا تفع
 تيبلل نأكو « نيتريخألا نيتملكلا نيب ًاريثك مالي علطملا اذه ةلكاش ىلع هدحي

 نأ هتديصقب ىغغتي نمل وأ هسفنل 'ىببي نأ ديري هنأكو «ةيجراخو «ةيلخاد : نيتيفا

 زاتمي ىلا ةعونتملا نازوألا روص نأ ىف كلشن الو . نيتيلاتتم نيتملك ىف هتوصب عفتري
 نم بورض ىلإ هنم اوذفن دقو « ءانغلا اذه ريثأتب تثدح امنإ ىلهاحلا رعشلا اهب

 ةفيفخ نازوأ ىلإ اوذفن لب « ديدملاو لماكلا ءوزجمك « نازوألا ضعب ىف ةئزجتلا
 زجرلا ىف ليدعتلاو ةثزجتلا ترك امنإ بير نودب و . جزحلاو لمرلاو براقتملاك ةريثك
 نم مهب لصتي ام لك ىو مهئادنح ىف نارودلا ريثك ناكو اًنيبعش ًانزو ناك هنأل

 هيف راكف « رئاشعلا خارصتساو نارقألا ةزرابمو اهنم حُتملاو رابآلا رفحك لمعو ةكرح
 نم سيل هنأ ليلحلا ميز ىح « ةطرفم ةرثك ليدعتلا»و فيرحتلا رثكو فذحلا
 ثدحأ ءادح ريغو ”ءاّدح ًاريثك ًاينغت هب ىنختلا نأ ريغ رعش وهو 2١ رعشلا نازوأ

 . ىش تاريغت هيف

 )١( قيشر نبال ةدمعلا ف زجرلا باب رظنا .
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 تاعوضوملا

 تاعوضوم ىلإ ىلهاج ريغو اًنيلهاج ىبرعلا رعشلا مسقت اولواح نم مدقأ لعل
 ةرشع ى همظن دقف « ةرجهلل 777 ةنس ىلاوح قوتملا مامت وبأ وه ًاناويد اهيف قلأ

 فايضألاو « ءاجملاو « بيسنلاو « بدألاو « ىنارملاو « ةسامحلا ىه « تاعوضوم

 ىهو . ءاسنلا ةمذمو « حلملاو « ساعنلاو « ريسلا»و « تافصلاو « حيدملا مهعمو

 حيدملا ىف لخدي نأ امإ فايضألا نع ثيدحلاف ضعب ىف اهضعب لخادتي تاعوضوم

 ةمذم لخدت ان' « تافصلا ىف نالخدي ساعنلاو ريسلاو « رخفلاو ةسامحلا ف وأ

 ىلع لدي امب بدألا باب ىف ءاجو . ةلالدلا ةحضاو ريغف حلملا امأ ءءاجملا ىف ءاسنلا

 لفغأو « رمحلا فصو ىف ًانايبأ هيف دشنأ هنأ ريغ « ىيذهلا ىنعملا هب دصقي هنأ
 . راذتعالاو باتعلا باب امات الافغإ

 حيدملا ىه « تاعوضوم ةتس ىلع نفلا اذه رعشلا دقن هباتك ىف ةمادق عّزوو

 نيياب ىلإ رعشلا دري نأ قطنملا هلقعب لواحو هيبشتلا»و فصولاو ىنارملاو بيسنلاو ءاجملاو
 نيعي ىضمو « ىفارملا كلذكو حيدم بيسنلاف : ءاجحلاو حدملا امه نيعوضوم وأ
 ةلواحملا سفن دجنو . ةيسفنلا لئاضفلا هيأر ىف ىهو « حيدملا اهوح رودي ىلا ىناعملا

 ةمكحو ءاجهو حبدم وهف « رثنلا دقن باتك ىف ةحضاو رعشلا تاعوضوم قييضت ىف

 ى لخديو ةلأسملا ىف فطللاو ركشلاو راختفالاو ىنارملا حيدملا ف لخديو « ومنو
 دهزلاو لاثمألا ةمكحلا ىف لخدي امك « بينأتلاو ءاطبتسالاو باتعلاو مذلا ءاجهلا
 . نوجنلاو رمحلا ةعنصو درتطلاو لزغلا هيف لخديف وهللا امأ « ظعاوملاو

 « بيسنلا ىهو « ةعست ةدمعلا هباتك ىف رعشلا تاعوضوم قيشر نبا لعجو

 «راذنإلاو ديعولاو « باتعلاو « زاجنتسالاو ءاضتقالاو « ءائرلاو « راختفالاو « حيدملاو
 « حيدملا ىلإ زاجنتسالاو ءاضتقالا عوضوم "دري نأ لهسلا نمو . راذتعالاو «ءاجهلاو

 ىسن هنإف ًاضيأو © راذتعالا ىلإ باتعلا مضي نأو « ءاجملا. ىلإ راذنإلاو ديعولاو
 ىف رعشلا ماسقأ تناك امنإو » : ىركسعلا لاله وبأ لوقيو . فصولا عوضوم

 ةامسق اهيف ةغبانلا داز ىبح « ىنارملاو هيبشتلا»و فصولاو ءاجهملاو حيدملا : ةسمخ ةيلهاجلا
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 «ةسامحلا باب ىسن هنأ ريغ ديج مسقت وهو ( )١( هيف نسحأف راذتعالا وهو ًاسداس

 مهئاسل ىلع ًانارود رعشلا تاعوضوم رثكأ وهو

 نأ الو « اًنيخيرات ابيترت ىلهاحلا رعشلا ف تاعوضوملا هذه بترن نأ عيطتسن الو
 انمدق اك" ترمطنا رعشلا اذهل لوألا لوصألا نإف « تروطتو تأشن فيك فرعن

 اوناك ةينيد ديشانأ نم تروطت اهنأ اًنظ نظن نأ عيطتسن انك نإو « نمزلا ايانث ىف
 ىلع ءاضقلا اهم نوبلطي ةراتف مهتايح ىلع اهب نونيعتسي ؛ مهلآ ىلإ اهب نوهجتي
 مهنادعأ ءاجه أشن مث نمو ؛ ملأ ةرصنو مهترصن اهنم نوبلطي ةراتو « مهموصخ

 ىتح تيملل تاذيوعت هلصأ ىف وهو ءاثرلا رعش أشن امك « مهتداسو مهتاسرف حدمو

 اهمف نمكت ىلا ةسدقملا ةعيبطلا ىوق نودجمي اوناك كلذ ءانثأ قو « هربق ف نامطي

 لهاخلا رعشلا تاعوضوم نأ هلك اذه ىعمو « فوحلا مهيف ثعبت ىلاو مهل

 . ؟"!ةلقتسم تاعوضوم ىلإ ةغآلل تالاهتياو تاذيوعتو ةيعدأ نم تروطت

 رعشلا نيب ةميدقلا ةلصلا هذه نم ةيقب مهسوفن ىف لازت ال تناك هنأ رهظيو

 طب رلا ةرثك نم ميركلا نآرقلا ىف ءاج ام ةلالدلا ريكأ كللذ ىلع لدي « ةهلآلا ءاعدو

 هنأب ةرات هتوعد ءدب ىف لوسرلا نومري اوناك دقف ةنهكلا ذيواعتو رحسلاو رعشلا نيب

 ( نيبم رحس الإ اذه نإ اولاقو ) رحاس هنأب ةثلاث ةراتو نهاك هنأب ةيناث ةراتو 1

 مهءاج امل قخلل او رفك نيذلا لاقو ) : لثم ىف ًارارم ةيذاكلا مهاوعد نآرقلا مهيلع" درو

 ام اليلق رعاش لوقب وه امو مي رك لوسر لوقل هنإ) :لثمو ( نيبم رحس الإ اذه نإ
 زعو لج لوقيو . (نيملاعلا بر نم ”ليزنت نو ركذت ام اليلق نهاك لوقب الو نونمؤت
 ٠ نع مهنإ نوعيطتسي امو مهل ىغبني امو نيطايشلا هب تازنت امو ) : ءارعشلا ةروس ىف

 0 « نيطايشلا لزنت نم ىلع مكتسبنأ له ) : كلذ دعبو ( نولو زعل نحل
 2 مهنأ رت ملأ نوواغلا مهعبتي ءارعشلاو «نوبذاك مهراكأو عمسلا نوقلي' «٠ ع كافأ

 اوركذو تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا الإ نولعفي ال ام نولوقي مهمأو نوميبم داو لك

 .٠ ( نوبلقني بلقنم ىأ اوملظآ نيذلا ملعيسو اوملظأ ام دعب نم اورصتناو ًاريثك هللا

 نيب ةقالعلا نم هب نونمؤي اوناك ام مهنتسلأ ىلع ىكحي ميركلا نآرقلا نأ حضاوو

 ا ا
 ناملكو ريل فرعلا بدألا خي رات رظنا )20

» 
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 7 اك ءارعشلا ىلع ”لزنت نيطايشلا نأ نومعزي اوناكو « رحسلاو ةناهكلاو رعشلا
 ىمسي رعشلا هيعو ىف ثفني ناطيش هل ناك ىشعألا نأ اومعزو . ناهكلا ىلع
 نحلا نم ةعبات هل تناك «نطتق نب ورمع ىمسي هيجابي ناك ًارعاش نأو الحسم
 0 ماَنُسهج اهمسا

 ةروطسألا دكؤيو « نمل نم ًاعبات هل نأ معزي مالسإلا ىف ءارعشلا ضعب لظو
 : 2" لوقي « ًاركذ امإو ىثنأ امإ ًاناطيش رعاش لكل نأ مزيف مجنلا وبأ

 رَكَذ ىناطيشو ىثنأ هئاطيش ْرَّشبلا نم رعاش لكد فإ
 للحك اهلعلو «ةصاخ لح سبل ءاجملا دارأ اذإ ناك رعاشلا نأ مهرابخأ ىو

 (؟) ةدحاو العن لعتناو هسأر ىش دحأ نهدو نيتباؤذ هل كرتو هسأر قلحو « ناهكلا

 ناك ءاجملا رعاش نأكو « يلا ف مهنس نم ناك سأرلا قلح نأ فرعن نحنو
 ىح « هبابرأل وأ هبرل هئاعد ءانثأو هجح ى اهعنصي ىلا رئاعشلا سفن ذختي

 سحنلا بورضو ىذألا ناولأ نم نكمي ام لكب هموصخ هئاجه "تانعل بيصت

 . رمتسملا

 لوألا ةينيدلا مهتانعل هب نرقت تناكامب نكرْقيت لازي ال ناك ةيلهاحلا ىف ءاجهلاف
 صلختتلا نولواحيي و نومءاشتيو هنم نو ريطتي اوناك كلذ لجأ نم مهلعلو « رئاعش نم
 « مهنيب ًارئاد ناك بهنلاو وزغلا نأ فرعن نحنو .اليبس كلذ ىلإ اوعاطتسا ام هاذأ نم

 ءاجحلاب مهدعوتي مل ضرعتو « رعاشل لبإ اهني البإ اوبهنو اوراغأ نإ نيريغملا نأ ريغ
 نأ ةاورلا ىوري . هلبإو وه هلام نودري لقألا ىلع وأ اهدر ىلإ ًارارطضا اورطضا
 ءامالغو هل" البإقاتسا امف قاتساو « ريهز ةريشع ىلع راغأ ىدسألا ءاقْرَو نب ثراحلا

 : 2؟!اهيف لوقي « عذقملا ءاجهلاب هدعوتي ًاتايبأ ريهز ظنف

 ُكَدَولا ةَيِطْبَقلا سئدامك قاب ْعدَق قطنم ىنم كتيتأيل
 .اةذل/أ ةدامو ٠١ ص فلتخناو فلتؤملا رظنأ 6

 ؟هه ص اقسلل لهاملا رعشلا راتخم (4) 5؟1/* ناويحلاو « برعلا ناسل ىف مهج
 (ةيرصملا بتكلا راد ةعبط ) ريهز ناويدو ىشعألا ناويد ىف مم ءلو متر نيتديصقلاو
 لك : ةيطبقلا . حيبقلا : عذقلا . 1١88 ص . ؟؟ة/5 ناويحلا (؟)
 . مسدلا : كدولا . ضيبأ بوث . 2 (ىباخلا ىسيع ةعبط ) ىضترملا ىلاماآ (؟)
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 فصو ىف مدختسي ًاريهز نأ حضاوو . ١١( هنم هبلس ام هيلع درو ثراحلا عزفف
 ش مثإلاو سلجارلا هئاجنح قيرط نع هب: قحاليس وهف ءسندلا ملك" رظتنلا هئاجه

 نم ًامالغ عدخ نافطغ نب هللا دبع ىب نم بوُثنب ع ىدسي الجمر نأ ىو رو

 دغب هنم اهارتشاف هيوبأل البإ ىعري ناك ًادلاخ ىمسي رعاشلا رارسض نب درزم ةريشع

 هللاو تكله : هوبأ لاقف « لعف امب امهربخأف هيوبأ ىلإ مالغلا عجرو « اهقاتساو
 نأ كل نماض انأ : دّرزم لاقف « ةصقلا هيلع ”صقو دّرزم ىلإ بكرو ءانتكلهأو
 « لبإلا دري نأ هيلإب لطيو «ةعرز اهيفدعوتي ةليوطةديصق أشنأو «اهنايعأبكيلع 0

 سبايلاو رضخألا ىلع ىتأت ًاران نوكتس درت ل نإ ىهف «٠ هئاجبب اهذوعي هارنو
 0000 لوقي « ةيصعتسملا ضارمألاو برخلا اهييصيس هموقو ةعرز دنع

 (' دلاغِدْوَذ فريخال ءىّظّللا رانك دلاخ ُدْوَذ امنإ ٍبْوَت لآ ايف
 َ 4 8 و م 2 و

 '”دهاونلا ىدقلاك تابرذ اهل ٌةَّدُعِو زاحت نم ورد نهب
« 2 

 دعاوقلا ءاسنلا 0 ٍنيطع  ٍةَقّلَعِب الإ نأ امف َنُبِرَج سه 6(
 2 مهموصخ ىلع مهتانعلو مهيجاهأ نوُنبصي اولوحت دقو

 3 ارا دل ا ظحاحلا لوقي « مهفارشأ نم دحأ اهنم
 هر ا ارك وعلا وام

 بلط نمو « هاجهف هتريشع كيس ةبتره ىلبع هعافترا هظاغ دق لئابقلا كالت ءارعش

 . هنع هلمحيو هبف طلغي نم دجو هركذ اذإ ام ضعب دجو ًابيع دجي مل نإف هدجو ًابيع

 نب هللا دبع ىجهو س دع نب ”ةرارز ىجهو ١ ةفيذح نب نصح ىجه كلذلو

 ةعاطو مهددؤس نم مهأل ءالؤه كل تركذ امنإو . ةرارز نب بجاح ىجهو ناع دج

 بهذم مهاريجو مهتافلح نمو مهموق نم مهيديأ تحت نميف اوبهذي م مل ةليبقلا

 بهذم الو نصح نب ةنيسيع بهذم الو ردب نب ةفيذح بهذم الو ةعيب رزب بيلك

 ام رادقمب و « 2" نوملظي اوناك دقف ةداس اوناك نإو ءالؤه نإف . . ةرارز نب طيقل

 ضهاونلا : دهاوتلا « جارخلا سأر . اهدعب امو 5007/1١ ففاغأ )١(
 رجش : ةقلغلا . نيلطي : نأتع (ه) . ا/و ص تايلضفملا (؟)

 الإ اهب غبدي ال هنأ ديرينيطع ..برحلا هب غبدي . لبإلا نم ةليلقلا ةعامملا : دوذلا (8)
 . زئاجعلا : دعاوقلا « نطعلا دعب . ووتنلا وهو هرد عمج :٠ هورد (:4)

 . و١/7 ناويحلا (5) : ةدغلا . لاعسلاب ليإلا بيصي هاد : زاحنلاو

 ىهو ةيرذ عمج : تابرذلا . لبإلا نوعاط
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 نولازي ال اوناك ذإ « مهدنع اهزاجه ناك فارشأو فرش نم ةليبقلا ىف ناك
 : ًاضيأ ظحاحللا لوقي « هعذقأو ءاجملا حبقأب اهفارشألو امل نوضرعتي

 ءراذلا ريثك نيوبألا دحأ ناك مث « داليملا مداقت ىف ناليبقلا ى وتسا اذإ »

 ريثكو رئاشعلا ىف تاداسلا ريثكوءارعشلاو داوجأألاو ءامكحلاو ناسرفلاو ( لسنلا )
 مييف نكي حلو ددعلاو ءراذلا ليلق رخخآلا ناكو ( ةريبكلا لئابقلا ) ءاحرألا ىف ءاسئرلا

 شانلا مظعم ىف اوقرغو توعلا رامغ ىف اولخد وأ اولمح ريثك رش الو ريثك ريخ
 نأ نم اوملسو . . ءاجملا بورض نم اوملسف نييسنملا نمو نيرومغملا نم اوناكو
 لحم بولقلا نم مهلحم ناكو رش ( مهنم ) نكي ملذإ«ةلاذنو ةلق ىف لثملا مهب بّرسفمي
 ريخ مهيف ناكو . . . داليملا مداقت اذإو . . ءافكألا مهدسحب الو ءارعشلا ظيغي ال نم

 لعلو . لثملا مهب :تنقيوارجفيت نأ ن نم اوملسي مبقانموبلاثمو ريثك رشو ريثك
 ريصيف . ا ةنسلأ ىلع ريست ا ةاورلا ةبحمب لصتت راعشأ مل قفنت نأ ًاضبأ
 ضعب و ريثكلا لضفلا هيف نمم ةماعلا ىف الاح لثمأ رش الو هيف ريخ ال نم ذئنيح
 وأ ىنتغ تيقل امك مهفصنيال نم اوفلاحو مهلكأي نم اورواج اذإ امسالو صققنلا
 رخآلا رطشلا ىفو ريثك ريخ اهرطش ىف ىتلا داليملا ةمداقتملا لئابقلا نف . . ةلهاب
 سبع لثمو ةبلعثو ةرمو ةرازف لثمو نالسيع سيقو نافطغلئابق لثم ةعضو فرش
 سبع ىف رطخلاو فرشلاف «ةوافطلاو بوسْمعَيلاو ةلهاب و 'ىغ مث نافطغ نب هللا دبعو
 ماهس بئاوص نم“ تيقل امم ىبغو ةلهاب لثم مولظملاو مورحماو ىلملاو ىلتبملاو «نايبذو
 . شام لك اهب رتعيو عاس لك اهيف ع ماوقألا جرادمل ةلآ مهن أك ىحو ءارعشلا
 ضعبب ىندلا عجش و (نايبذ نم) ءاعسشسبلا ةب راهو الو بوسع اوركذ امبرو

 الوضف رثكأو ءالؤه نم عفرأ مهو ةلهابو ىغب الإ عقي ملءالبلا عم ”لجو .. ركذلا
 ريثكلا ريخلا هيف نم الاح نرخ ةدنم رش الو هيف ريخلالا نم. زانل يح بقانمو

 لكع ىنف «ةنيزمو مينو لثكعو روشثو رمنب ممت برضلا اذه نمو . .رشلا ضعبو
 ل تملس دقو « روث ىف سيل ام لضفلاو فرشلا نم ةنئيزمو متو
 نيب اودع دقو . متو لكع ىلع ءاجملا فحتلاو « ءاملعلا الإ هيوري ال امم « .ريسيلا
 ٠ اما رمألو . . ةفيرشلالاصحلا نم ةبض ىف ام عم ةبض نم اولان دقو . . ًائيش ةنيزم

 ىكب اكو بابش نب قراخم ىكب اك . ءاجمللا عقو نم رازغلا عومدلاب برعلا تكب
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 . 37« ريهز نب شادحل تيب نم ناعادج نب هللا دبع ىكب اكو ةثالع نب ةمقلع

 هونيعي نأ ةنيدملا ءارعش ىلإ بلط ملص هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ ةيوبنلا ةريسلا ىفو

 ءاجه ى ذخأ دقو « تباث نب ناسحل لاق هنأ ىوريو « شيرق ىف مهيجاهأب

 ىف ءاجحلا رثأ ىدمروصي ام كلذ ىفو «لْبّننلا عقو نم مهيلع دشأ كرعشل» : نييشرقلا

 سيق دبعهنرق كلذلو  لاتقلا ىف مهتحلسأن علقي ال ًاحالس ناكدقف « برعلا سوفن

 :2"١لوقي « عردو حمرو فيس نم هءادعأ هب ىّلَي ام ىلإ ىمجربلا فافخ نبا

 '”اليقّص ابْضَعو ائيرب اًضرِعَت ابئانل ثددعأ ثحبصأف

 ؟ةلزبع ةايسنقلا ليوط احنرو نانسلا دحك ناسل مقوو

 اليلض اهيف فيسلل عمست ع وردلا ٍدايج نم ةغباسو

 "السل "اتم شدا ل ةرنشلا هني :ريرتكلا دنع
 ناسنإلا ىلإ ليخيو .حامرلا» فويسلا أكن ءادعألا ىف هئاجبب ًاكمي ناك ناسللاف

 لك ذخأ دقو ء فوفص ىف اهناعجشو اهناسرف بناجي لئابقلا ءارعش "صارت امنأك
 نأ لواحي لكو «لئابقلاو فارشألا نم هءادعأ اهب ىرريو هئاجه ماهم شيري“ مهم

 اوناكو . ةمئاق هتليبقو فيرشلل موقتال ىتح '. اهاّصأو ماهسلا ”ذفنأ همهس نوكي
 « عيذتل مهيجاهأ نودشنيف « ظاكع“ قوس ةصاخو قاوسألا ىف مهبقالت ةصرف نوزهتني

 باهش نب دشار لوقي كلذ قو « راعو ىزخ نم نوديري ام لك مهموصخب اوقحليلو

 ش :200 ىئابيشلا دوعسم نب سيقل ىركشيلا

 ""ْمَفَم هبراضم ىف قررْشَم ىعم 2 ىنقالث نإ ىننإ ىّنِدِوُت الو
 (8مّدَألا اهلظىف ءاّشَعلاةحْرسلاىدل 2 هطهرو اًيْرِخ رمل ىّتَكُي مذو

 قوسلا ماقت ثيح « ظاكعب تناك ةميظع ةرجش وأ ةحرس ىلإ ريشي وهو

 رجيو « حالسلا مات : ججدملا « ابصلا لباقت . مو موال/١ ناويحلا 20

 .هفارطأ نع لضفتةغباس اهنأنع ةيانك الوضف اهنم .586 ص تايلضفملا (؟)

 . 5١8 ص تايلضفملا (5) : ليقصلاو « عطاقلا فيسلا : بضعلا (؟)

 لولف : مضقو ء فيسلا : قرشملا (7) . داحلا لوقصملا

 . نعطلا ةرثك نم . ىمصملا نيللا : ٍلوسعلا ( 4 )
  ةفيفحلا « ءاشعلا « ةرجشلا : ةحرسلا )20 ةيبرغ حير : روبدلا « هتكرح : هتقز )20
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 اهعمو ةريزخلا ءاحنأ نما شئاشعلا عمتجتو ؛ مدألا بابق برعلا برضيو كانه ةريبكلا
 . ءاجحلا ةراجح نم مهروجح- ىف نولمحي امو اهؤارعش

 « عضوملا اذه ريغ ىف اهانروص ىتلا مهلثم ضقاني ام لك ىلع هؤاجه رادو
 نم مهلئاضف مهدنع ىبعت ىهو « ةءورملا ةملك اهعمجت تناك هنإ انلق دقو

 لخدي نأ الإ ىه امو « رأثلا بلطو ةدجنلاو ءافولاو راحا ةيامحو مركلاو ةعاجشلا
 اهب لصتي امو لئاضفلا هذه لكن م اهفارشأو ةليبقلا صخب وه اذإف ءاجهلا ىف رعاشلا
 الو . اهرأثب ذخألا نع دعقتو بورحلا ىف رفت ىهو « هيمحت الو راخبا مركت ال ىهف
 ىلا اهمايأو اهب ورح ىف ةليبقلا ىزاخم نوضرعتي لب كلذب نوءاجملا ءارعشلا ىتكي
 نب ةعيبر ةديصق تايلضفملا ىف "أرقاو « مالعألا ةيسكنم ةمزهنم اهيف اهرابدأ ىلع تلو
 بالثكلاو ةفخسطو راسّنلاو ةخازب مايأ ىف هتليبق داجمأ ركذي هارتسف 78 مقر مورقم
 هدجتسف ًاضيأ تايلضفملا فىدسألا مزاخىأ نب رشب دئاصق أرقاو «'ملسلا تاذو

 مهفالحأ عمو مهعمو راسنلا موي ىف رماع ىبب عم هموق بورح نع ثيدحلا لصفي
 ريثك ىلع مهتاراصتنال ضرعتو « لاجرلا ىف رئاسخ نم مهب اولزنأ امورافحلا موي ىف ممت نم
 . نايبذ نب ةرمو عجشأ ىنبو بالكى ب و ملسىبو ماذتجوو باب رلاو مرج لثم لئابقلا نم
 «باسنألا ىف نونعطيو ضارعألا ىف نوفذقي اوناك لب «كلذ دنع نوفقي اونوكي ملو
 دقو رماع ىنب ءاجه ىف ىدسألا حملا دنع ىرن اموحن ىلع تاهمألل نيضرعتم
 مهب ءازهتسا ىملس مهمأ اي دفم ءاوردغ اهب مهريعب لاقف هولتقو مهم ىدسأب اوردغ
 )١( ءاغبلا اهيلع ىعاداف داع م « راعلا نم اهم اوقحلأ ال

 اومئَغ الو مهناريجب اًرَقْوَأ ال شساوفلا نم ادعم لئاس
 (9اُمسُك ام نومَمْدَي ذإو ٌموَق 1١سنّد ذإ ىابوث ىمْلَسل ىدِف
 اومعز ام ُهىَّملا ىف اهيلع سان لا معز ىلا ةأرلا وئب متنأ

 ىف هناعمإل اهب لثقلا عيطتسن ال ثالث تايبأب مصولا عشبأ اهمصي لسونساو
 مهنيب عاشو . منز هموق ىف ”ىعد هنأ نومعزيف صخشل نوضرعتي ام ًاريثكو . شحفلا
 قدزرفلاو ريرج دنع دعب اهف هراث آ دجن امه « ضارعألا ىف عوقولا نم برضلا اذه
 .مهمأب و مهب ءازهتساو ًامكهتكلذ لوقي . سندلا وهو . 4١ ص تايلضفملا (1) .

 مسدلا نم : نودي . هسفن دارأ :ىابوث (؟)



0" 

 « ةيضاقلا ةبرضلا هودع برضي نأ ىجاملا , حبصأ امنأكو « ىالسإلا رصعلا ىف

 هبقانم نأكل لب «ء ظحاحللا ظحالي امك بقانملا ةرثكب ًافورعم ًافيرش ناك ول ىتح

 بجعن ال "مث نمو ءاليبس كلذ ىلإ اودجو امراعلاب هنوخطلي اوناكف « مهيذؤت تناك
 .ةرذانملا ليلس سيل وهف « ةدشرل دلوي مل رذنملا نب نامعنلا نأ معزي ًارعاش دجن نيح

 : 23١ ىمجترسبلا فافخ“ نب سيق دبع هيف لوقي « ةريحلاب غئاص ليلس وه امنإ
 الوهجلا مولظلا غئاصلا اذ نبا ِنْمَلب ىنُت مث هللا نعل

 ("اليتّق ٌودعلا ًازري ال مث وزغيو فولألا اذ ضيجلا عمجي

 اهرعاش هل ضرعتف سيلا دبع ةصاخو برعلا لئابق ىف عئاقولا ريثك نامعنلا ناكو
 : 299 هضعب ى لوقي « هفيخيو هرذني و هدعوتي ريثك ءاجبب قا ذحلا نب ديزي

 قرشا ان زبقا ةايفس نتكل ٠ .٠ : وح فاه ةنلقإلا تابعت
 ٠ ةروهشم دنه نب ورمعل ةفرطو سملتملا ءاجه ةصقو

 فيعاضت ى ًابلاغ هنوقوسي اوناك لب «دئاصقلاب "دفن مبتاجه روهمج نكي ملو
 مأ ةسامحلا نإ انلق اذإ دعب الو «ةيب رحلا مهتاراصتناو مهداجأب مهتداشإو مهتسامح

 نم لزج دوقوب مهؤارعش اهدمأو« بورحلا مهترعس دقف «مهدئاصق دفنتسا عوضوم
 فويسلا لالظ تحت هيلع نومارتي مهف « توملا نوبهري ال مهمأو مهتلوطبب ىنغتلا
 حايصلا اذه لق لب ءانغلا اذه عفتريو . اهامحو مهلئابق فرش نع نيعفادم حامرلاو

 عفد ام كلذ لعلو « هاوس توص كانه نكي مل هنأ انيلإ ليخي ثيحب « ناكم لك ىف

 ىهف « ةسامحلا مساب موفلخ * نم راعشأو مهراعشأ نم هتعومج ىمسي نأ ىلإ مامت ابأ

 ميبقانمو مهح رات رطسي ىذلا مهماويد ىهو « مديصتو مهراعشأ دفنتست ىلا

 ىف 'ًارقاو . ءادعألاب ليكنتلاو ةعاجشلا رخف نم ىلعأ رخف كانه لهو « مهرخافمو

 ىلع رودي ةسامح» نم هيف ىوطي امو رخفلا اذه دجتسف تايعمصألاو تايلضفملا

 اهراتوأب ذخألا نم هتليبق هب زتعت امع ًامئاد ثدحتي هيف رعاشلا دجتسو « ناسل لك

 ىف اهربصو اهبسنو اهيسحي ًاديشم اهمايأ ددعي وهو ءاهئادعأ ىلع قانحلا قييضت نمو
 . ةأونلا قش . "الور/4 ناويخغلا )١(

 . 595 ص تايلضفملا (؟) ىف ةنلا : ليتفلا»و ء« صقني : أنري (؟)



 ع عع

 كلذ ءانثأ فو « فوهلملا اهتثاغإو راجلل اهتيامحو بدحلا ىف اهمركو تاّململا

 « مهموصخ ىلع غلابلا دقحلاو ةديدشلا ةدجوملا رثأ ةسامحلا هذه ىق سحنو
 مهجيبي ام دشأ ناكو ءاعورم ًاماقتنا مهنودعوتيو مهتوددهب ملل نوضرعتي ًامئاد مهف
 اذإف « هل دح ال ًاجايه اهفارعش جبهيو ةليبقلا جيت لثنيحف «لبتق مهْنم لتقي نأ
 'لثم نم رصنلا ديشانأ نودشني اهقارعش ذخأ اهدقحو اهلغ تفشو اهسفنل ترأث

 " كلذ عمو « هللا دبع هيخأ ةلتق نم رأث هنأب اهيف ىنغتي ىلا ةّمصلا نب دبر د ةديصق
 : 23١ لوقي « مهدعوتي لازي ال

  2م٠ 0-6 2 8

 نغلبف تضرع امإ ابكار ايو
 هتادِل ريخ هللا لدبعب تلتق

 ١ 2. 24 مع ت2 و ل

 اوربصاف ةرازف متيمس مويللف
 . ا 2ع

 ىسراوفو ىتلجَر مهيلع ركت
 همه "8 ىو

 مكروهظ ىف مكتذخأب اوربادت نإف
 و .٠ 5 2: م

 مكيلع لهست ليخلل اولهست نإو
 مقرا مم نك 28و
 مهنكرتف مهتجرخأ لف ةرسو

 مهنكر ردف مهنك ردأ لق مجشأو

 مهديرش انكرت ىننُحلا ةبلعتو 06-4 2
 تديعغأ ةفاخلاب اروتق تبق

 . ١١٠ ص تايعمصألا 00

 ةكم ديري« ضورعلا تيتأ : تضرع (؟)
 . امطوح امو ةئيدملاو
 . ءفكلاو برتلأ وهو ةدل عمج 3 تادل 0

 برض : بدانحلا 2 بثولأ : وزلا 2(

 . دارحلا نم ريغص

 سرافلا دض لجار عمج : ىلجر (0)
 ةائقلا :ةدعصلاو . ةاشملا مهو ء« بك ارلا

 . مهلع لداع ريغ : بكاذ ريغ

 (9 بلاغب انزأث دق نأ بلاغ ابأ

 2” براق نبديز نب ءامسأ نب باَوُذ
 (4© بدانجلا َّوْرَن نوزنت اَمَقلا عقول

 (0 بكان ريغ ىقَدْعَص مهيف رك

 0 بئارثلا ىف مكنذخأي اولبقُت نإو
 ("' براوضلا ضاخّملا غازيإك نعطب

 (2 بلاعنلا غور ءاعلصلاب نوغوري

 بناج لك نم ريطلا ّفْطخ نوفاخي
 بعالو دالبلا ىف وال َهّلعت

 (17 براحُم ٌرْضَخ ٌرْضْحلا انعربختف

 . ضرألا نم لبسلا اولزنت : اولبمت (07)

 : براوضلا « قونلا نم لماوللا : ضاختا
 شاشر هبش اهوبي ىرتت نأ: اهغازيإ و ٠ حقاوللا

 00 , هشاشرو اهوبب مدلا نم ةنعطلا |

 ءاعلصلا 7 كانهو انه نوبهذي - نوغو رد 00

 .٠ ةرم عم هتكرعم ناكم وه عضوم

 « نايبذ رايد نم .عضوم :٠ ةضاخلا )0

 . .ةليبق : براحم رضخو



” 
 .٠ 2 -. 5 و 9م

 تالمت ىح ليخلاب ماتسدر

 ىنلعل دالبلا ىف ْفوطأ ىنيرذ

 ب هنأ حضاوو

 (١١بغاوسلا بائذلاو عابضلا ىناوَع
 2م ٠

 ""براحم نم ةّلث رثإب ىنالأ

 ام روصيو . ضرألا ىف نيلهسمو « ءارو نمو مامأ نم مهفويس مهتذخأف « ةرازف
 ةبلعث ىبب اولكن فيكو عجشأ تبره فيكو ديدش ءالب نم برحلا ىف ةرسم هتيقل

 فو . مييلع ة ركلا ديعيس هنأب مهددبتيو . عابضلا مجم تعبش ىخ + بيزا ىبو

 نب ورمع ةقلعم بابلا اذه ىف مهعئاور نمو « ديشنلا اذه لثم ىودي ناكم لك

 : هلوق لثم نم ةروهشملا ةملمعُملا مهمايأو هموق تاراصتناب حيصي اهيفو « موثلك

 اناحَر موق ىلإ لقنن ىم

 7 ا
 دجن قرش اهلافث نوكي

 انع نٌمانلا ىخارت ام نعاطُت
 2خ ع م

 ند يعمل كدق قا ٍرْمَسِب

 امش موقلا سور اهب قشن

 اهيف لاطبألا مجامج ناك

 د30 هيلع وف دجملا انئثِرَو

 تر حلا ٌدامع اذإ نحنو
2 

 8 : : و ؟ 6
 رسو رم ف ميسر : دع 3 دحن

 قاوعلا © مهاتيمر : مهانسدر )١(
 . بغاوسلا كلذكو « ةعئاملا
 . سانلا نم ةعامحلا : ةلثلا (؟)
 ىحرلا تحت عضوت ةقرخ : لافثلا (5)

 .بحلا نم ةضبقلا :ةوهللا « نحطي ام لابقتسال

 انقو « اهوبذل ةرمسلاب حامرلا فصوت ( :)
 ىلع تناك ةدلب ىهو طحلا ىلإ ةبسن : ىطخلا
 : ناللا « انقلا ةعانصب رهتشت نيرحبلا لحاس

 انيِحَط اهل ءاَمَّللا ىف اونركي
 (”انيعمجأ ةعاضق اهتَوهُلو

 انيشُع اذإ فويسلاب برضو
 (انيِلتْعَي ضيبب وأ َلباوذ

 انيلتختف باقّرلا اهيلْخَنو

 «"”انيمتري زعامألاب قوُسو
 ن6 ىح هنود نعاطن

 .ه

 "انيلي نم عنت ضافحألا ىلع

 ليل اًنوقتي اذام توردي امف

 . فويسلا : ضيبلا . ةنرملا

 : قوسولا 3 ةبلصلا ىضارألا : زعامألا )م ه)

 . لمحلا وهو قس عمج
 . حضتي : نيبي (5)

 «تطقس :ترخ « دوغ عمج : دامعلا (07)

 ةلحر كلذب دصقي « تيبلا عاتم : ضافحألا
 . برحلل ىلا
 . مطقن : ذجنو « رأثلا : رولا (7)



" 
 3 وع

 ("انيبعال ىديأب قيراخم  مهيفو انيف انفريس نأك
 '"”انيلط وأ ناوجرأب نّيِضخ  مهنمو انم انبايث نك 5 "0

 ىلع بلغت هتليبق هيف عفري ىذلا وحنلا اذه ىلع ديدش حايص اهعيمج ةقلعملاو
 ناك اهلاتقب مهم هسفن هتثدح نم لكف « اهب رغو اهبقرش دجن ىف اهلوح نم لك

 مهتحلسأ فصيو « بورحلا نم ةلسلس مهتايح نإ لوقيو « رامدلاو كالخلا هريصم

 امب اهلك دعم لئابق ىلإ هرخف ”دمو « ةرملا توملا سوثك مهءادعأ اهب نوقيذي ىلا
 مهيديأ ىف فويسلاف « مهتعاجشب هئادعأل فرتعاو « اهناعجش سوءر نم نوذجي
 «هموقنم لتنقسب اك «مهيف نولتقي مهو« نيبعال ىديأب قيراخم اهنأك مهنادعأ ىديأو
 هموصخ فصي ىذلا هدحو ورمع سيلو . ءامدلاب ةخطلم ًاعيمج مهبايثف

 قو ةفصنملا هدئاصق ىمستو «فاصنإلا اذهب اورهشا نوريثك كانهف « ةعاجشلاب
 هتريشع نيب ةعقوم فصي ىركُذلا لّضفملا لوقلثم نم« ةفيرط اهنم ةلثمأ تايعمصألا

 (" لوقي « فوع نب ورمع ةريشعو سيقلا دبع نب ةركن ىبب نم

 0 رح اهيف ةءابأ ٌريزه انيقتلا موي انزيزه نأك

 0 ةقطنم ءافْرَّطلا ىذب مهنمو انم ٍديس نم مكو
 ىاعر « ار 7 000

 ا" قوفي قت اهلك تحارف اهوعبشأو عابسلا انْعبشأف
 قير نمل غوسي ام ئءاسن  اوكبأب مهءاسن انئيكبأف

 و 3 ها كب ام 55 9 - 2 م6
 ("'قولحلا حؤنلا نم تلحص دقف ررجف لكب حاينلا نبواجُي

 . دنع مدقت ام وحن ىلع مهنحلسأ اوفصي نأ محالملا هذه نوروصي مهو ىعيبطو

 ف اموبكري, ىلا ليحلا فصوو اهففصو ىف نوليطي نوريثك كانهو «موثلك نب ورمع
 لاطأ ةروبشم هل ةيمال ىف رجح نب سوأ ةحلسألا فصوب مهنيب رهتشا نميو . ءاقللا

 تايلضفملا ىف ًاريثك فصولا اذه اناقليو « هسوقو هعردو هحمرو هفيس ريوصت ىف اهف

 .باغلاةمجأ : ةءابألا «توصلا : زيزهلا ( ؛ ) « اهب بعليو فلت ليدانملا :قيراخملا )١(

 . ةكرعملا عضوم : ءافرطلا وذ (ه) '  .'مدنع تناك ةبعل
 . ربلا هذخأي : قوفي «”ىلتمم : قثت (1) . رمحأ غبص : ناوجرألا 20

 . تحب : تلحص 68) . اهدعب امو ٠ ص تايعمصألا 0



 انكلما

 نمو « ءامسألاب اهنبقلي اوناكو ليخلل مهفصو هعم اناقلي اك ٠ (7١تايعمصألاو
 مهريغو بركي دعم نب ورمعو ليحلا ديزو ىدايإلا داؤد وبأ فصولا اذه ىف رهتشا
 مهانيمس نم دنع فصولا اذهب تايعمصألاو تايلضفملا رخزتو « نيدودعملا مهمناسرف نم

 . مهريغو

 اونغت دقف « بسحف ةلوطبو ةوق رعش سيل مهرعش نم نوللا اذه نأ قحلا ىفو

 0 مهكولسو مهايح ىف مل ًاعيفر الثم هوذختا ام لكو ميشلا ميركب هيف
 نم ًاريثك اوروص ةردان ةعاجشو ةلوطب هيف اوروص ام وحن ىلعف «ءافوو مرك ريغو

 0 لوقي ذإ مورقم نب ةعينر ةيمس ىف ارق اه ةلكاش ىلع ةديمحلا لئاضفلا

 امبركلا وُبْحَ مثللا نيهأ ٌردرما ىنإف ىنيلأست نإو
- 
 اميدنلا ىوْرَأو ليلخلا لا ا ا 03

 (”اميكللا هيِفتعي نم مذ اذإ فتعم هل ىلذَي دمحيو

 م

 ("اميعَت ىمْعْيو ىسيثب ىسْوبِب اهب ئاف» ٌّضورقلا ىزْجَأو

 اميلع ىوقب لئساف َلوقب 2 ىىتْبذك تنأ ْنِإَف ىوقو
 «“)اميبسُملا نّيَحتْنا تابّرّللا اذإ مهلاومأ قحلا ىف نونيهُي

 نييرخلا :نرعتجت ةَدْجَت ووَذ حابصلا ةادغ حامرلا لاوط

 ىف رثكيو «رمحملاب هميدن ىوري نأ هميش نم نأ ىناثلا تيبلا ف ركذي وهو
 عامسو ءانغلا نم مهظح. نوذخأي مهنأو رمحلا مهءامدن نوقسي مهنأب مهحددمت مهتسامح

 مدقت ام وحن ىلع ملذب و مهمرك نع ًانالعإ كلذ ىف نأكو « 25” رسيملا بعلو نايقلا
 رمحللا ركذ لصأ وه كلذ ناك امبرو . هتوتفو ةفرط نع عضوملا اذه ريغ ىف

 ديز نب ىدعو ىشعألا نع فورعم وه ام وحن ىلع لهاخلا رعشلا ىف اهفصوو

 )١( ةنسحلا كلذكو اهلثم ةئيسلاب اهدعب امم 150 ص تايلضفملا رظنا .

 « دصق : يلا فراق  حايزلاا ه) ."8و 519 مقر تايعمصألاو *هو 54 متو

 هقتشا « مغلاو لبإلا ريثكلا : ميسملا . 018 ص تايلضفملا (؟)

 . ةماسلا . بلط ريغ ىف لئاسلا : ىتعملا (؟)

 © .160 61١ مقر تايلضفملا (1) ىزجي لوقي ع ىنعم ىسيثبلا» سؤبلا (4)
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 . ًافيرط ًافصو اهناذ ىف اهفصو ىلإ بابلا اذه نم اهب الوحت دقف « ىدابعلا
 نوثري اوناك دقف « ءاثرلا ةسامحلاب ًاحضاو الاصتا لصتت ىلا تاعوضوملا نمو

 اوناكف « 2١١ مهرأثب ذخأتل مهلئابق اوريثي نأ اهب نوديري ةيسامح دئاصق ىف ملاطبأ
 نم برح ىلإ رفنت ىح « مهيف ةليبقلا امدقف ىلا مهبقانم نوفصيو ملالخ نودجمب
 ليتقلا ىلع ”نْحُشي نلزي ام نك دقف « ءاسنلا كلذ ىف لاجرلا كرشي ناكو . هولتق
 ىذلا (ديدعتلا ) نم برض مهدنع عيشي ناك هنأ رهظيو . هل ةليبقلا رأثت ىح
 نأ ةاورلا انثدح دقو « اهبحاوص اهيلع دريو حونت ةأرما لازت امف « رصم ىف هفرعن

 تنب دنه تناكو « ةيواعمو ًارخ اهيوخأ بدنتف ظاكع ىلإ جرخت تناك ءاسنحلا

 مل ءاسنلا نأ ىلع لدي ام ربحلا اذه قو . 2') اهابأ ”ةحئان اهيكحت ةيواعم مأ ةبتع

 لاقيو «تادودعم نينس ىلإ كلذ نلطسي نك لب «ًامايأ وأ ًاموي نهاتوم نبدني نكي

 نعنصي كو« دولخلاو لاعنلابو نهيديأب نهدودخ نمطليو نهروعش نقلحي نك نب
 نونيب عمجي ام نهسوعر قلح ىف لعلو . ماظعلا مساوملاو ةليبقلا سلاجم ىو ربقلا ىلع كلذ

 تناك تاذيوعت نعروطت وه امنإ ءاثرلا اذهنأب دهشي امو انمدق اك نيئاجحلا نيبو
 ىلإ مهدنع ءاثرلا روطت نمزلا رمبو . هدحلا ىف نئمطي ىح هربق ىلعو تيملل لاقت
 تحبصأ تاذيوعتلا كلتف « مهديقف ىف نمزلا هب مهباصأ امءازإ قيمعلا مهتزحريوصت
 نم ًايرض بدنلا اذه بناجي دجنو . اًرراح ًابدنو ًاحاونو ءاكب مهئاسن دنع ةصاخو
 ةروصلا نأ ىف كشن امو « هتافصو هلاصخي ةداشإلاو تيملا نيبأت ىلع موقي ءاثرلا

 « ةريزحلا نم ةفلتخم ءاحنأ ىف اهيلع اوريع ىلا شوقنلا كلت ىه نيبأتلا اذهل ةميدقلا

 مهامعأ ضعبو مييباقلأو مهءاممأ اهيف نودتكي اوناكو « انفلسأ امف اهنع انثدحت دقو
 عساولا نيبأتلا اذه ىلإ ةجءذاسلا ةروصلا هذه تلوحتو « اهل ًاديلختو مهاركذل ًاديجمت

 ىلإ ةوعدلاو ءازعلا نم ةروص هيلإ نومضي اوبهذ دقو . نييلهاجلا دنع هدجن ىذلا
 . ءاضقلا مكمل ”درم الو « عيمجلا ىلع ةرئاد سأك توملاف « دئادشلا ىلع ربصلا

 نيبويج نققشي نكف « ءاسنلا هئاكبو تيملا بدن نم ربكألا طسقلاب ماقو
 « ءاكبلاو ليوعلا نم ًامتأم هيلع ندقعيو نهرودص نعرقيو نههوجو نمطليو هيلع

 نهتقباسو « وخيش سيولل « برعلا رعاوش ىنارم » باتك كلذ روصي ام ريخ نمو

 . 5١١/4 (بتكلا راد ةعبط ) ىناغألا (؟) . ٠١ مر تايلضفملا (1)
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 عفتراف « كراعملا ضعب ى ةيواعم اهوخأ لتق دقف « ءاسنحلا ىه عانت ال ىلا

 « ةديدش ةعول تعاتلاو حرخلا عستاف رخص اهوخأ اًضيأ لتنقو « هيلع اهؤاكبو اهجيشن
 : ًارضص هب تبدن ام عئار نمو

 ٌراوُع نيعلاب مأ كنيعب ىَذَق

 ترطخ اذإ ٌهاركذل ىنيع نأك

 اهل قحو ِرْحَّص ىلع ىكبت نيعلاف

 ترَمَعام كفنتامو سان ىكبت

 اهتفيلأ ْتَلَص ةهلاو ءاكب
 ترك ذ اذإ ىنح تب اذإ ىعْرت
 هب ةاَدهلا تان ارخص نإو

 (دادلا اهلهأ نمتلخنأْت فر مأ

 (”ٌرارْدِم نيدخلا ىلع ليسي ضيف
 اماثا 1 نم

 راتس ضرالا ديدج نم هنودو

 وع . 0# ٠

 (*راتقم ىهو نينر هيلع اهل
 (*ٌرابكإو راغضإ :نانينَح اهل و 9 -

# ّ 

 رابدإو كلابقإ ىه امنإف
 ثان هسأر ىف دلع هنأك

 هسفن بدن توملا ىعاد ”سحأ اذإ ناك مهارعش ضعب نأ فيرطلا نم لعلو

 « نفكلا جرادم ىف هعضوو هرعش ليجرست نم توملا دعب هلهأ هب هعنصي ام فصوو

 اذه اهيفروصي ةعطق قاذحلا نب ديزيل وأ ىدبعلا قّرمملل بسنت «هنفدو هدمت مث
 : 2" اهيف لوقي « هرظتني ىذلا ريصملا

 قاو نم رهدلا تانبنم ىفلل له
 02 0-6 .٠

 ْثَعَش نم تلجر امو ىنلجر دق

 ابسح مهريخ نم ةيتف اولسرأو

 ترطق : تفرذ « دمرلا : راوعلا 10

 . اعباتتم ًارطق
 . ريثك :راردم (؟)

 تنك 2 راجحألا 5 راتسألا 2(

 . ًاقيدح تام هنأ نع ضرألا ديدجب

 . ةفيعض : راتقم « ءاستحلا : سائخ (:)

 2 نيتحلاي توصلا ضفخ 3 راغصإلا )0

 8” قار نم توملا مامج نم هل له مأ
 قالخأ ريغ اًبايث ىوسبلأو
 (10قابطأ برتلا حيرضاودنسُبل

 . هعفر : رابكإلاو

 . لبحخلا : لعل )230

 78٠٠ ص : تايلضفملا )00عغ20

 .هوند : توما مامح « هثادحأ : رهدلاتانب ) 4 (

 : قالخألا « رعشلا حيرست : ليجرتلا (1)

 . ةقزمملا

 ) )05١لصافملا : قابطألا .
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 اذه نونمضي دقو « برحلا نيدايم ىف مهم نوتوع, نم نيبأت نم نو رثكي اوناكو
 دجن ام وحن ىلع ع« اهمايأو اهرث آمو مهتريشعب ًارخفو مهموصخ ًاعذال ءاجه نييأتلا
 )١(: شقرملا ةديصق قف

 ممَص بيجت نأ رايدلاب له
6 - 0 

 ملك اقطان مّسر ناك ول

 رخف مث « ةنساسغلا كولم ضعب حيد « ءاثرلا ىلإ هنم جرخو لزغلاب اهأدب دقف

 عنص ام وحن ىلع « نييأتلل ةصلاخ ةديصقلا نولعجي دقو . مهءادعأ اجهو « هموقب

 . 2 هللا دبع هيخأ ةيثرم ىف ةمصلا نب دْيرد
 00 .٠ و 2 9 ا

 ةبقاعب . دبعممأ نم لبحلا ديدج ثر
0 

 دع وم لك تفلخأو

 هعرصم ًاروصم هايخأ نونا ىضم م « لزغلاب ةلكاشلا هذه ىلع اهلهسا دقو

 ريصلاو ءاضملاو دوحللاو ةعاجشلا نم ةديمحلا هل الخ نع ًاثدحتمو هعرجو هب هطوو

 . مزحلاو

 نإو مهفارشأ نيبأتل مهيئارم ىف اوحسف لب « بسحف ىلتقلا نم مهاطبأ اونبؤي ملو
 مهدجن دقو . هرثكمو مهامعأو مهبقانمب ًازازتعاو مهب ًارخف « مهفونأ فتح اوتام
 مهيبأت عئار نمو . ةرطع اضاير مهروبق حبصت ىح ءامسلا نم ثيغلا مهل نولزنتسي
 8 لوقي اهيفو « ىدسألا ةدلك نب ةلاضفل رجح نب سوأ ةيئرم

 اَعَرَج ىلِمْجأ شفنلا اهتيأ

 ٌدلاو ةحامسلا عمج ىذلا نإ

 لا كل ٌنظي ىذلا ّىعألا
 مل ًاررملا َفلتملا تفلخملا

 نم ٌةحاشإلا عفنت لهو ىدْوأ

 )١( ص تايلضفملا 880 .
 : ثرأ « ١١١ ص تايعمصألا (؟)
 . ةرخآب : ةبقاعب . قلخأ
 ىناغألاو هاب ص رجح نب سوأ ناويد 20

0 . 
 هنأ ديري « ءاكذلا داح : ىعملألا (:)

 اعقو دق نيرذحت ىذلا نإ
 و لاا

 اعمج ىَّوقلا»و ٌمزحلاو ةدّج
 .ه »

 (©اعمس دقو ىأر لق ناك نظ

 (ه)1< 5 8 و 2 8 ه2

 اعببط تمي ملو بفعضب عتمي

 ("اًعَّدبلا لواحي دق نمل ءىش

 قداص نطف هنأو ءىطخ الف ررمألا سدح

 . ةسارفلا ديج نظلا
 هلام ىف ايازرلا هبيصت ىذلا : ازرملا (0)
 5 ميلا 5 عبطلا 4 باصي ء عع 4 همركل

 ىفدحلا : ةحاشإلا ء تام : ىدوأ (5)
 . ةبيرغلا رومألا : عدبلا 4 ٠ىثلا بلط
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 نم دب ال ضوح هنأب هنع نوزعتيو نوسأتي توملا نوركذي نيح ًانايحأ اوناكو

 : 2١ كولم ريغو كولم نم ةيضاملا لايجألا هيلإ مهقبس دقو هدورو

 نيبأتلاو بدنلا نم ةثالثلا ءارلا بناوحي ىلهاحلا رعاشلا دلُأ وحنلا اذه ىلعو
 اذه نمو « ا قلعت املقو دارفأب قلعتي ابلاغ هؤاثر ناكو « ءازعلاو

 هتليبق بابش نم ىدوأ نم اهيف شري ىدايإلا داي ىنأل ةيعمصأ ةديصق ليلقلا

 : "9 مهتاثر ؛ر علطم ىف لوقي هارنو « ملوهكو

 مادغإلا ُهَتْنِزَر دق ْنَم ُدْقَق كلو امْدُع ٌراتقإلا ٌدعأ ال

 بيطو مركلاو قفرلاو ىنأتلا نم نم مئالخو ماظعلا سوءرلا مهيف ىكبي رمتسيو

 لوقيو « ةحجار لوقعو مالحأ نم مهن دج طرف طلخ امو دْسألا ةعاجشو ةمورألا

 ربطت ةماه لوحتت تيما ماظع نأ نودقتعي اوناك ذإ « ىدّصو ًاماه اوحبصأ مهمل

 : ىنوقسا لوي لازي ام ىدصو

 ماه رباقملا ىَدَص ىف مهلف مهيلع ُنْدَملا» ٌرهدلا َطّلَس 2و
 - . ...٠ 1 2 ه :

 مهلئابق بقانمب هيف نوحدمتي عساو حيدم مهدنع ناك ءائرلا اذه بناجيو
 نع نيثدحتم راوكبا مرك اهيف نودي ىتلا ةليبقلا نوحدمب ام ًاريثك اوناكو . اهتداسو
 ةياعرو مهفويضل ماركإو مهنادعأب كتف نم مييف امو اهئانبأ ةعاجشو اهئابإو اهتزع

 مار
 مل ىّءدصتب ناكف لئابقلا نم ماوح نم ىلإ مهرث ام دتمت ةداسلا نضعب ناكو

 عنص ام وحن ىلع ءأريسأ اوكتفي نأك « اهو"دأ ىلا مهتامركمل مهنوحدمي اهُوارعش

 لوقي « ةديج ةحدم هنم هزازج ناكف « ىدبعلا بقثملا تحخأ نباب رامأ نب دلاخ

 29 اهيف

 ةباتك 60 0 . ؟١ا! ص تايلضفملا )10

 نإ < هن رع ال وهف مطل ريغ هسلج نإ . "01 ٠8# ٠ ص تايلضفملا (؟)

 . لحو نوكس سلجم وه . نآلم : عربم « 754 ص تايلضفملا (؛ )
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 رو ردو
 سا و

 مطل ريع :هييلج 0 ىَدّتلا قير ةئفجلا عرشم

 « بسكلا ىلإ ةليسو حيدملا ءارعشلا ذختي ىبح ىلهاهلا رصعلا رخاوأ ىلإ لصن الو
 نولانيو مهتوحدمي ةنساسغلاو ةرذانملا كولمو نيزربملا ةداسلا ىلع هب نومدُنقَي مهف

 ةغلاب ةيانع دئاصقلا هذبب نونعي كلذ ءانثأ ىف اوذخأو . ةليزحلا مهاياطعو مهزئاوج

 ناسحو ةغبانلاو ريهز كلذب رهنشاو . مهيحودمم ىف ريثأتلا نم نوديري ام مل ققحت ىح
 « ةنساسغلاب صتخاف ناسح امأو « هموق فارشأب صتخاف ريهز امأ « تباث نبا

 عفشتي رغصألا ثراحلا ىف اهمظن ةعيدب ةيلضفم مهيف ةدبتع نب ةمقلعلو
 « هحئادمب رذنملا نب نامعنلا صخف ةغبانلا امأ . 2١ ًاريسأ هيدي ىف عقو دقو هيخأل

 مهحدمي مهيلع لبقأف « ةنساسغلا ىديأ ىف ىرسأ هموق ضعب عقو نأ فداصتو

 ذخأ ام ناعرسو « هيلع رشنملا نب نامعنلا بضغى ًاببس ناك امم ؛ مهيف عفشتيو

 نوولهانلا هجّنيد ام عورأ نم ىه تاراذتعا هل مدقي

 لخادتت تناك نإو « هلالظ فو حيدملا نم ًاءوشن أشن راذتعالا نأ كلذ ىعمو

 رهظ ام راذتعالا وحن وحني اميو . ءاجرلاو ركشلا ةفطاع عم فوحلا ةفطاع هيف

 ىذأ نم هبيصي دق الل ةمالم ءارعشلا ضعب هئشني ناك باتع نونف نم مهدنع

 , 19 سملتملاو (5) ىناو'دنعلا عبصإلا ىذ دنع دجن ام وحن ىلع براقألا

 هب لحر ذإ « ةطرفم ةريك ريثكف حيدملا امأ « ليلق مهراذتعاو مهباتع نكلو

 رهظيو . بئاقحلا رّْجّنِب مهيلهأ ىلإ نوعجري و « هب نو راتمي فارشألاو كولملا ىلإ ءارعشلا
 مطوح ءارعشلا رثكف « لئابقلا ىف مهل ةياعدلل ةليسو هنوذختي اوناك ةصاخ ةرذانملانأ

 لاثمأ نم نو ريثك هدصق دقف « دنه نيورمع ذنم مهطالب مم جوع دمخأو

 سملتملا هيلإ لحر نمثو « هتليبقب هعاقيإ دعب هحدمي هيلإ أب ىذلا «٠ ىدبعلا بقثملا
 ءارعشال ًاحدمم رذنملا نب نامعنلا ناكو . سلع نب بيسملاو ةفرطو ىدبعلا قزمملاو

 : ()دلاعخ نب رْجُسح لوق هيف ظن ام عيدب نمو

 الئانو امزح سوباق ىنأ لعفك ١ ْدجَأ ملف نيلعافلا لعفب هيفا

 ا متر تايعمصألا 2( . اهدعب امو 84٠ ص تايلضفملا )١(

  هم/٠ ناويخلا (؛4) .7 ١ 2 7 ؟ ىمقرب تايلضفملا قهتديصق رظنأ 20
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 الزان كتيب لوح ىحضأف كيلإ ةدلب لك نم غلا مامغلا قاسي

 ("الئاحءابَجدمحلاصولق ىحضُو ىتثتلاوٌءابلا كلهي كلهت تنأنإف

 الطاب كّئحدمي ام ٌةقوس الو  هّيْمَس كّتْغلبي اه كلمالف

 ةلانملل ةصلاخ ةفرح حبصأف ىشعألا ىلإ مهرعش نونف نم نفلا اذه ىهذاو
 هحدمو هدصق الإ ةريزحلا ءاحنأ ىف ًاروهشم ًاديس الو اكلم كرتي ملذإ « بسكتلاو

 هفصوو هبابشل رعاشلا تايركذ نيب ًاعزوم هاندجو لزغلا ىلإ حيدملا انكرت اذإو
 ىلا ةميدقلا رايدلا ءاكب ىه مهدئاصق ىف اناملت ةروص لوأ نأ فو رعمو ةأرملل

 « عئارلا نينحلاب ضيفي ءاكب وهو « لوألا مهبابش تايركذ اهيف اوكرتو اهنع اولحر
 ىف ناك امبرو «ماذخخ نبا وه سيقلا أرما قبس ميدق رعاش ىلإ هنودري مهمأ انبرمو
 . هيف ىرخألا ءازجنألا همدق ىف قبسي مطزغ نم ءزملا اذه نأ ىلع لدي ام كلذ

 نود ابيف ًائيش نوكرتي نوداكي الو « اهدسج- نوفصيف ةأرملا دنع نوفقي مهارنو

 اهمصعمو اهقيرو اهفو اهببيعو اهردصو اهقنعو اهدخو اهيبحل نوضرعتي دإ هل فصو

 2199 اهتفعو اهتايحو اهبيطو اهيلحو اهننيزو اهبايثل نوضرعتي اك ءاهرعشو ابيدثو اهقاسو

 ىلإ ةاورلا ضعب اهب لوحت تارماغم ىهو ءاهعم مهمارماغم ضعبل نوضرعتي دقو
 ةمطافل رغصألاو ءامسأل ربكألا شقرملا بح نع اوصق ام وحن ىلع ةيمارغ صصق
 ةعئار ةديصق هلو «نامعنلا جوز ةدرجتملل ىركشيلا لّخنملا بح نعو رذنملا تنب

 : (”طعلا اذه ىلع ىرجنت ىهو ىعمصألا اهاور

 ريطَملا مويلا ىف ٌرْدِخلا و اتفلا ىلع تلخد دقلو
- 
 ريرحلا ىفو سْممَدْلا ف لف رت ءانسحلا بعاكلا .

 ريِدكلا ىلإ ٍقاطقلا مَع تعفادتف اهتعفدف

 )١( متر تايلضفملا (؟) . مركلا : ىدنلا « فرشلا : عابلا ٠١ .

 تايعمصألا (*) ىلا : لئاخلا . ةباشلا ةقانلا : صولقلا 1١4.

 . حقلت ملف اهيلع لمج



11 

 ١( ريهَبلا نطل نيف *كَقئئف و

 رورح نم كمسجب ل م ب تلاقو تندف

 ىريسو ىنع ىثدهاف ِك ريع دس ت1

 ةلك اش ىلع مهعومد نم نوفرذي امو ةأرملل مهبح نور وصي اليوط ءارعشلا فقوو
 .("0 مزاخ ىنأ نب نب رشي لوق

 ” مُهْيَألا لعف لثم كّداَوف اًقرَط ىوهلاو ةبابّصلا طْرَف نم تالظف

 امو اهفيط نع ثيدحلا اورثك "مث نمو « مهب : ملت لازتال اهاركذ تناكو

 رعش مب 0 00 هذه فصو قلو 7 )بحلا حي رابت نم مهسفنأ ىف هريثب

 (*) رغصألا شّقرملا لوق ةلكاش ىلع مهبابص هيف نوفصي ريثك

 امئاق ضرألا هب : تراد ترطخ اذإ ةَرْكِذ نأ ىلع « اهنع هّبلق احص

 « عضوم ىلإ عضوم نم ةريزحلا ىف لحررت ىهو ءاهنعظ نوفصي ام ًاريثك اوناكو
 اهعم نولقتني و « ثيغلا تبانم ءارو نولحري مهف « مهتايح ى ًاساسأ ةلحرلا تناكو

 فصولا اذه ىف هقاف ابرو « نعظلا هذهل ليوط فصو زريهز ةقلعم قو «تلح» ثيحب

 : (9 هتديصق ف ىدبعلا بسثملا

 يبت نأك ُتلأس ام كُعْنَمم ىنيعُتم كِيْيَب لبق ٌمطافأ

 ىنيمي اهب تلصو ام كقالخ ىلمش يىنفلاخت ول ىنإف

 لاجرلا بولق ىف اهبحءاوصو ىه ىه عنصت امو اهريس 20 ىضم دقو

 ىلع نياوذو نههوجو ىلع نهعقارب نلسريو ىرخأ نلدسيو ةّلكب نرهظي نهو

 : نهروهظ

 .نونجلا 0 ىَسي ام وهو رييلا نم : ديهلا (1)
 تايعمصألاو ١١ «9 ص تايلضفملا (:) جهلا نم ديدشلا ىعسلا دنع ناويحلاو ناسنإلا

 . 7:56 هال ص . سافنألا عباتتو

 . 5860 ص تايلضفملا (ه) . "65 ص تايلضفملا (؟)

 . 588 ص تايلضفملا (1) : مهيألا « كانهو انه فرطي : ًافرط )0
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 نوصملا ٍرّشِبلاو دايجألا نم ىرخأ نْكو اًنساحم َنْيَر م و 1

 آنسح نهقوفت نهيب هتبحاصو رظنلل تافرشتسمنهقانعأ ندده, نك نهنإ لوقيو
 . 237 هلام لق نمو بيّسشلا نع نفرصني رصع لك ىف ءاسنلا ةعيبطك نكو .الامجو
 بهذي ىذلا لذبلانممهيلع هنذخأي ام ثيحنم ةصاخو« نهعم مهباتع رثك كلذلو
 دقر . (') هئارث ىف ال هلذب ىف ءرملا دولخ نأب نييلع نوجتحي مهارن ًامئادو  مهاومأب
 ةفرط كلذ روصي ام وحن ىلع « ىسحلا عاتملا نه ابرض ةأرملاب مهقلعت ىف نوروصي
 مهف ءةوتفلا نم مهدنع عاش برض ىلإ كلذ درمو «سيقلا ؤرما كلذكو هتقلعم ف

 نيد كانه نكي ملو نيبنثو اوناكو « نوديري ام ةأرملا نم نولاغي مهنأب نوحدمتي
 ىرذعلا لزغلا نأب لوقلا نكمل_ىتح هلزغ ىف ىاستي ناك نم مهنم نأ ىلع . مهعدري
 . هبارضأو ةرينع دنع ةيلهاحبا ىف لوصأ هل

 ناكو « نوصملا ناكملا ف تناك لب « مهدنع ةنبمم نكك مل ةرحلا ةأرملا نأ دكوؤملا نمو
 دنع سحنو « هديصق ردص ىف اهعضي ناك كلذلو « هرعش اهمهلتسي رعاشلا
 فو مركلا ىفمهتارماغم نومدقي مهنأ «ةرتنع لثم نم مهناسرف ةصاخو « مهم نب ريثك

 رسؤت نأ مهب ولق ىف ةدجوملا ثعبيو مهيجشي ام رثكأ ناكو « اهبح اولانيل اهل برحلا
 5 مهرايد ىلإ ةمركم اهب اودوعي نأ الإ رارق ملل رقي ال ناكف ( ىبستو

 هيلع تعقو ءىبش لك اوفصو دقو « فصولا ةمهملا هرعش تاعوضوم نمو
 ءارعشلا جرخي ذإ مهبيبشتو ملزغ دعب كلذ نوركذي ةداعلا فو « مهئارعص ىف مهنيعأ
 قوف « ةديعبلا زوافملل مهعطتق نع نوثدحتيف «ءارحصلا ىف مهالحر فصو ىلإ
 ىف ةفرط نع فورعم وه ام وحن ىلع ابهسم ًافصو اهفصو ىف نوذخأيو ء مهلبإ
 « ريوصتو فصو نود ًاءزج الو ارضع اهيف كري ال نأ داك دقو هتقاعمب هتقانل هفصو
 لامج. نم ابيف نوري اوناك ام رادقمو اهنع مهيداحأب رخزت تايعمصألاو تايلضفملاو

 رطانقلاو نفسلاب اهنوهبشي دقو ةدمعألاب اهمئارق نوهبشيو روصقلاب اهنوهبشي اوناكو
 اهتوصو « حباسلا ىديب وأ ظيلغلا رخصلاب اهيديو حلطلا عوذجمي اهمئاوق نوهبشيو

 تيب ٠١4 مترو ه4 مقرو هدعب أمو ؛تيب .418 ٠ ١856( "ه ص تايلضفملا )١(
 . ١868. 0١ ص 2«( 6١١1ص تايلضفملا )١(
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 .. قيرطلاب اهردص نوهبشيو لباب اهنوهبشي دقو . قراطملاب اهفافخو بصقلا توصب

 « شحولا رامحو روثلاو ملظلا لثم ناويحلا نم ريثكب اهنوهبشي اوناكو

 بالك نيبو اهنيب كارع نم نوكي امو تاناويح لا هذه فصو ىلإ نودرطتسي ذئنيحو

 نأ ةظعوم وأ ةيثرم رعشلا ناك اذإ ءارعشلا ةداع نمو » : ظحاحلا لوقي ؛(١”ديصلا

 ىقان نأك لاقو ًاحيدم رعشلا ناك اذإو «شحملا رقب لتقت ىلا ىه بالكلا نوكت

 نع ةياكح كلذ نأ ىلع سيل . ةلوتقملا ىه بالكلا نوكت نأ اذك اهتفص نم ةرقب

 اهنإف كلذ رثكأ ىنامأو . اهلتق امبرو بالكلا تحرج امب ر ناريثلا نكلو اهنيعب ةصق

 اوناك مهنأكو ("9 « مئاغلا اهبحاصو ةرفاظلاو ةملاسلا ىه بالكلاو ةباصملا ىه نوكت

 مهتويبشي العف انا « حودمملا ءادعأل ًازمر حيدملا ىف بالكلا لتق نوذختي

 , (2بالكلاب

 نم اورثكأ امك" زعاملا فصو نم اورثكأ لبإلا فصو نم اورثكأ ام وحن ىلعو

 . رافظألا لوطو بلاخم اب ةتوعنملا عابسلا نم بورضب اهوهبشو ليلا فصو
 اهيفو « ديصلل هذختا ىذلا هسرف اهيف فصي هتقلعمب ةعيدب ةعطق سيقلا ئرمالو

 : لوقي

 1 ناحّرس كاخْرِإو 2 ةماعن اقاسو ىبَظ الطيأ هل

 را ' .[هفيظو: لوطا ةماعنلا قلخ نم هقلخ هبشي امو 1 دي وأ ركل

 نم هبشي مذا ابحت رخو بنرألا قلخ هقلخ نم هبشي امبو ' اهييْسن ىئرعو اهيقاس

 هبصع (") صُخحمو (") هتارّسسو هصوصف أمظو همحل ظلغ ىشحولارامحلا قلخ هقلخ
 0 بلكلا قلخ هقلخخ نم هبشي امو .. ين ضرعو( ؟ ١ هغاسرأ نكمتو

 بحر و هيعارذ لوطو هعولض غوبسو' ١١١ هصق رادحناو هقير ةرثكو هناسل لوطو هقدش

 تايلضفملاو ديبل ةقلعم كلذ قى رظنا )١(
 در زم فصو ثيح هدعب أمو 84 تيب ١١ مقر

 . ةتسلا هبالك ًايمسم ًادئاص

 )١( ناويحلا 6١/5٠٠١ .
 . ١٠ ص تايعمصألا ()
 : ءاخرإلا « هاترصاخ : ىظلا الطيأ 0
 « بلعثلا : لفتتلا» . ٍبئذلا وهو ناحرسلا ريس

 . هبثوو هزفق : هبي رقتو

 . عارذلاو قاسلا قدتسم : فيظولا (؟)

 . قاسلا ى قرع : ىبنلا 30

 ىتلم : صوصفلا « رومض : انه أمظ (07)

 . هالعأ : هتارص « نيتمظع لك

 . ةدش : صحم 00

 رفاحلا نيب قدتسملا : ناويحلا قف غسرلا )0(

 , لوا دلا نب فضلا لمد
 )٠١( سرفلا ىلع سرافلا دعقم : ةوبصلا .

 ) )0١عاستا : تره .
 .هردص : هصق (1؟)
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 . ةريثك ءامسأ اهومسو ديصلا بالك اوفصو ام ًاريثكو . 27« هنطب 2١ ق رن
 همطح دقو « دسأو هل بلك نيب ةكرعم اهيف روصي ةفيرط ةديصق ىاطلا دمر ىنألو
 ليف لوقك بئذلا اوفصو هوفصوو دسألا اوركذ اكو «٠ '"ًامطح دسألا

 : 249 بئذب هسرف هّنبش دقو ىونشلا
 تحلب ب حيرلَلِبقَعْسُم فرش ىلع ةءارج لضأأ ىداعلا اضعلا ديسك

 ا 2-5

 ١7 رجح نب سوأ لاقف ةقانلا طاشنل مهفصو ىفريزنكلاو كيدلاو رحلا اورك ذو
 . 6# 5 ع

 اهضرْغُم دنع ابينج ارهناك
 ع .ه و »2

 ريزنخو اهيلجرب كيد فتلاو

 (7) تقلا اهلكأو ناب رغلاو روسنلاو نابقعلاو مخرلاو عابضلا ًاريثك او ركذ دقو

 لوعولاو حقافشلاو بنارألاو دارحلاو ناذرحلاو عوب ريلاو بضلاو ىرابخلا اوركذ انك

 ءازإ هسفن ةرتثع هبشيو « ىعافألاو تايح ا فصول ًاريثك اوضرعتو . ةيلبحا زعملا وأ
 : )هل هفصو ضعب ىف لوقيو «هبان هيف قلع دق دوسأب هئادعأ ضعب
 03 اي و 42

 هناسل ناك تايحض دوقر
« 

 (؟)اَدمْرَألاحكم سارجألا عمس اذإ مرام

 نم نودرطتسي ام ًاريثكو « ريطلا اوفصو فحاوزلاو ناويح ا اوفصو ام وحن ىلعو

 نومءاشتي و ًاريثك بارغلا نوركذي اوناكو 2 (١١!اهفصو لإ باقتعلاب مهسرف فصو

 :رينع لوقي هيفو 6 هب 134( .

036 : 0 22 
 عقوتأ مهقارف نيذلا نعظ

 .رومض : قوحل )١(
 .؟الهر/ا ناويحلا (؟)
 1/1١. ىناغألاو ؟0؛/؟ ناويحلا (؟)
 . 4١5/4 ناويحلا (:)
 © تينا: اضغلاو «بئذلا : ديسلا 2()

 : هءارج لضأ «بائذلا ثبخأ اضغلا بائذو
 : بحلي « هودع ىف عرسي وهف هدالوأ دقف

 د رس ارم رمي

 غ#* ص سوأ ناويدو 5077/1١ ناويحلا )١(
 اهتم مازحلا عضوم: اهضرغم « اهبنحي : ابينج
 شمخلاو بانلاب ضعلاعمجي هنآل رطا ركذ امتإو
 . اهطاشن طرفل اهعزفت ةدشب اهفصي «بلاخماب

 عقبألا بارغلا ا ىرجو
2) 

 ص رظناو 004 ص تايلضفملا (7)
 © ١ال4 ©« ١١9 ص تايعمصألاو ؟ه؟

 . ؟١/ال ناويحلاو ؟":
 .؟٠م/: ناويحلا (ى)
 ىعافألا نأش نم كاذ «٠ ىحضلا دوقت (5)

 : سارجألاو « مالظلا ىف ظقيتستو ىحضلاق م انت

 « هب لحتكي ام : دمرألا لاحكم « تاوسألا

 . هداوسو هتقد ىف لاحكملاك هناسل لعج
 . اهدعي امو *م9/5 ناويحلا )٠١(
 لهاحلا رعشلا راتخمو ؛ ؛؟ /* ناويحلا )١١(

 . 897 ص
 ) )1١١دوسألا : عقبألا .
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 ع 75
 "علوم شه رابخألاب ناملجج هسأر ْىَيْحَل نأك حانجلا قرح

. 0 00 000 
 (؟اوعجواف ٌمامتلا ليل اورهسأ مه مهقارفب ىل تسعن نيذلا نإ

 امو هحبونو مامحلاو توبكنعلاو لغلاو ريفاصعلاو دارحلاو اطقلا نوركذي اوناكو

 مهتنسلأ ىلع ءاجب ايف ناويحلا هباتكب ظحاامللا ضافأ دقو . اجسشو قوش نم مهيف جيمي
 ىروطسأ صصق نم هيف ءاج امب دتعن ال نأ ىغبنيو .هريوصتو هلك كلذ فصو نم

 نب ةيمأ ناسا ىلع هقاس امم تايحلاو دهدهلاو بارغلاو كيدلاو ةمامحلا قوط نع

 ىعرتسا دقو . ةاورلاو نوصاصقلا هعضو ريثك رعش هيلع لمح دقف «تلصلا ىنأ
 هصياوقو دبا فصوو ؟”7مهاولف فصو نم مهتسلأ ىلع ءاج ام ”ةرثك ظحاملا

 ) (*) ريزغ رطم دعب بصح نم ًانايحأ مهرايد ى ىرح امو 2576 هرجاوهو رخلاو

 دسأ ىبب نطاوم ىف لزن ًامرّمع اليس اهيف فصي ةلي وط ةعطق سيقلا ئرما ةقلعم ىفو

 : صربألا نب ديبتع مهرعاش رعشو هرعش ف فصولا اذه ددرتيو « ءامت نم برقلاب

 ءاملا ةرثكو ناصغألا ةنودلو تابنلا ةبوطرو بصحلا ركذ نم اورثكأ اكو

 نمل نم اهيلاد ىف مهفواحمو ءارحصلا ةثوعو اوفصو املاطو . بدحلا فصو نم اوريكأ

 « ىعارملاو ىعرلا اوفصوف « هوفصو الإ مهب لصتي ًائيش نوكرتي ال ارداكو . نيطايشلاو

 اوناكو « اهرثأو اهسلجيو امتاقسو اهيناوأو رمحلا اوفصوو « بورحلاو ةحلسألا اوفصوو

 ىلع قافرلاو باحصلا اهنوقسي مهمأب نورختفيو « مهتسامحس ىف انهدق امكابنومحقتسي
 : 2")هل ةيسامحس ىف ريَتعَص نب ةبلعت لوقي « روزحلا رحت عمو نايقلا توص

 0 2 5 : 6 ما 7 ري © روع

 رثامو ىدن ىوذ هوجولا ضيب ١ ةيتف بر نأ كيري ام ىّمس

 (" ئاطلا ٍوْعَل لبقو ح ابصلا لبق 2 عراذ نْوَج ءابسب مهتركاب

 اهدعب امو 7 8/ه ء ال“ /ه ناويحلا (:) نيملحلاب هيبحل هبشو « ٍدوسأ : قرح )١(

 .01 60٠0 تيب ١٠١ مقر تايلضفملا رظناو .ناضارقملا وأ ناملحلا عطقي اك ةقرفلاب ريخم هنأل
 .”8ه ص تايلضفملا» ١٠١ /» ناويحلا (ه) ديدشلا : ماَقلا ليل © حاص : بعن )١(

 . ١٠١ ص تايلضفملا (1) . لوطلا

 .دوسألاقزلا : نوح لا «رمحلا ءارتشا :ءابسلا (7) تايعمصألا رظنا» ؟٠ه/5 ناويحلا (؟)
 ا قه ءاملأي طلتخا : عراذلا 6 مقر تايلضفملاو هدعب امو ا تيب "امش

١ 
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 1 رزاج ود َةَنِجْدُم عاس فراش هر مهموي تئصقف

 ناكو ةليوطلا ةديصقلا ىف لخادتت تناك ًاعيمج اهانمدق ىبلا تاعوضوملا هذهو

 فيعاضت ىف ىل'دي لازي ام رعاشلاف «ةيبيذهتلا ىناعملاو مكح ا نم برض اهعم لخادتي
 ىلع « هينبل ةيصو ميدقت ىلإ اهب هجتا اذإ « تاعوطقم اهل درفي دقو « هبراجتب هتديصق

 : ("7هلوقب اهلهتسي ىلا هنبال هتيصو ىف متهألا نب ورمع عنص ام وحن
 00 8 - يبو و2

 (ريخنو مرك هبغ ردصمو ١ روعو هلوأ دجملا نإو

 ىهو « ةدتبتع نب ةمقلعو ىدوألا هوفألاو ريهز مهرعش ىف ةمكدلبا ترثك نميو
 (4!هلوق لثم نم ةبقاعتم تايبأ ىف ىلا 0

 و و 6

 مولعم ٌماوقألا هب نِضَي امم ْنَمَت هل الإ ىَمْشُي ال محلا
 مومذمو هيلهأل قاب لخبلا» َةَكَلْهَم لاملل ةيفان دوجلاو

 مودهم دب ال هسمئاعد ىلع هتمالس تلاط نإو م

 (*هتيئاب ىف لوقيف « لجرلا نم هبلطت امو ةأرملا ىف نييلهاخلا ىأر انن صخليو
 بيِبَط ءاسنلا ةاوُدأب ريصُب 2 ىننإف ءاسنلاب قولأست نإف 5 0 - 0 ٠

 يي علو نمل ىتبللا ناحل را شار فاشاقز
 «صربألا نب ديبتع ةقلعم ىف اهدجن نحنف « مدنع ةميدق ةمكحلا نأ رهظيو

 : لوقي اهيفو
 و ور مَ : 92

 بوكي ال توملا بئاغو بوثُي ةئبيغ ىذ  لكو

 ل تأ نب ةدبع لوقيو

 و : ل _ نا و زفت

 ليماتو فقافشإو حش شيعلاو هكردي سيل رمأل رعاس رملاو

 )١( مركلا :ريحلا «هتبقاع : هبغ (")  اهتوص : اهتثرو ء ةقانلا : فراشلا .

 ص تايلضفملا (4) نجدلا موي ىتغت ةئيقلا : ةنجدملا . رحنلا دنع 14١٠١ .
 ؟؟؟ص تايلضفملا (ه) 1 محللا بياطأ نم هاياطع : ر زاحلا ىودجو . ميذلاو .

  6ص تايلضفملا ٠١: تايلضفملا (5)  ةديصقلا رظناو ص١47 .

 .اا5 مقر
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 : 2١١ ىناسغلا ءالتعر نب ىدع لوقيو

 ءابحألا تتم“ تملا اهنإ“ كيك حارسا عام نع نا

 « ةيلهاكلا ةديصقلا كللس ىف ظنت ىلا ةيساسألا تاعوضوملا ىه كلتو

 كلذ ءانثأ ىف فصيو ء« رايدلاو لالطألاب بيسنلا وأ بيبشتلاب اهؤدبي رعاشلاف
 بورض نم ةأرملل همدقي ام لوأ ىهو « ءارحصلا ىف هتلحر فصي مث ( ةيحب

 مدقيو « ةديصقلا ةيابم ىلإ امهرخؤي دقو « هسرف وأ هتقان فصي كئنيحو « هتأرج

 ىف كلذ ءانثأ ىف اًنت» « حبدملا وأ ءاثرلا وأ ءاجحلا وأ ةسامحلا نم هضرغ امهيلع
 . هبراجتو همكح ًارئانو « هنيع تحت عقي ام فصو

 ةيونعملا صئاصخلا

 سل ةطرسب ةحضاو ناعم اهنأ ىلهاخلا رعاشلا ىناعم ىلع ظّحالي ام لوأ لعل

 نيح وأ هسيساحأ نع ثدحتي نيح ءارس لالا ىف قارغإ الو دعب الو فلكت اهيف

 جرخت دق ىلا ةغلابملا الو  ةالاغملاالو ولغلا فرعي الوهف «ةعيبطلا ىف هلوح ام روصي

 . ةلدتعملا دودحلا نع هب

 ءايشألاو سيساحألا ىلع ةينفلا هتدارإ ضرفي نكي مل هنأ انيأر ىف كلذ عجرمو
 نأ نود ةيقيقحلا اهروص ىلع هيف بي «ًانيمأ القن هتاحرل ىلإ اهلقن لواحي ناكل ب

 ةقيثو هرعش ناك كلذ لجأ نمو . اهرهاوج سمي نأ هنأش نماليدعت اهيلع لخدتي

 اهعابسو اهيعارمو اهتاجرعنمو اهنايدوو اهلمرب هتثيبو هتايح فرعي نأ ديري نمل ةقيقد
 نييلهاحلا تاداعنع اوثدحت املكف كلذ ءامدقلا فرعو . اهريطو اهفحاوزو اهناوحو

 ىف دجو ناويحلا باتك ظحاحللا بتك اميحو « مهراعشأب اودهشتسا مهمايح ناولأو
 نم هب لصتي ام لكو هعابط فصوو هفصو ىف دفنت داكت ال ةدام راعشألا هذه

 « هسفنل ناويحلا بصتغي مل ىلهاحلا رعاشلا نأ كلذ ىعمو . تاصخشمو تامس

 )١( ص تايعمصألا ١97١ .
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 هفصو ىف كلذ ظحالن نأ عيطتسنو « هتقيقح. نع هليحي ام هلايخ نم هيلع بكسيف

 ىلو نإ هرارفبو «2'”ارمزه نإ هموق ةميزبب فرتعي هارن ذإ « مهيب ةرئادلا كراعملل
 مهتعاجش فصوب هئادعأ ىلع لخبي ال كلذ ءانثأ فو« ')هباقعأ ىلع صكنو رابدألا

 . اهلع ثيدحلا رم « تافصنملاب بقلت دئاصق كلذ ىف ملو ٠ بورحلا ىف مهتالبو

 « اهيناعمو اهتاقالع ىف نول دعي الو قئاقحلا ىف نولدبي ال مهنأ نم كلذ مهءاجو

 امتإ فصولا اذهب نحنو . اهءازإ مه الاعفناو مهالايخ نوطبضيو ال نوعضخي لب

 نكلو « ةغلابملا نم ابرض لمحت تايبأ ضعب دنت دقف «مهراعشأ روهمج لإ دصقن
 مهراكفأ عبط ىذلاوه مهيف حورلا هذه عويش نأ اًدظ نظنو . ًاردافو|ًذاش ىتأي كلذ

 اهرب عادخ نود ةيراع ةقيقحلا ركذب مهلاوقأ اودنسي نأ اودوعت ذإ «ةيريرقت ةعزنب
 نم نوكي ام متأ ىف اهز ربي ًاديدحت ةددحم مهيناعم تناك انهنمو . اهفيزي ءالط وأ

 كلذ حضتيو . تباث خسار ءىش اهنأك اهبناوج نم ريثكفودبت "مث نمو «ءايض
 بناوج قى حضتي امك ةبئاص تاربخو ةميلس ًاماكحأ روصت ىلا مهمكح ىف
 ةفشكنم ىاعملا رعاشلا مدقي ذإ « مهتسامحو مزغو مهحيدمو مهنيبأت نم ةريثك

 « لايخلا اهباش املقو ًادرس درست قئاقح ىهف « ةسوسحم ةبلص ءايشأ اهنأك

 « ةيسح هيناعم دجتسف هراعشأ ىف 'أرقاو . ءالحلاو حوضولا ىف آناعمإ اهديزيل الإ
 امتارمم ىف للضت ةينهذ كارشأ وأ ضومغ ىأ اهنيبو كنيب فقي ال « ةحضاو
 .ءارشأ ىفوأ صاخشأ ىف ةمسج ًامئاد ىناعملا هذه كرلع ضرعي ذإةيركفلا اهبسعسشو

 اهدجتسف « مهحئادمو ميبثارمو مهتسامح. ىف اهب اوداشأ املاط ىلا مهلئاضف "ذسخو

 روصي ماع ىهذ ىبعم ىلإ اهب لوحتيال وهف « ةيسحلا ناسنإلا ةدام ىف قاست ًامئاد

 ءافولاو لخبلا لثم مركلاف « كالت وأ ةليضفلا هذه ىف اهعيمج- ةيرشبلاب هساسحبإ

 . هنع نوثدحتي نيعم صخشب نركقي نأ دب ال لئاذرلاو لئاضفلا نم امهريغو

 ام ءازإ هفطاوع الو هرطاوخ للحم ال هتلعج ىلهاخلا رعاشلا ىف ةعزنلا هذهو

 سفنلا ايات ىف لغلغتلا فرعي ال وهف ءابحم ريغ وأ بحس نم هيف ثدحتي

 هتاهيشتو هلايخ سفن ىف ةعزنلا هذه حضتتو . ةيسحلا ءايشآلا قامعأ ىف الو ةيناسنإلا

 سمشلاب اهببشي وهف ةأرملل هتاهيبشت ىلإ الثم مجرلو « ىداملا هملاع نم اهعزتني وهف

 . 201١-8 تيب "؟ مقر تايلضفملا (؟) . +٠0 متي تايلضفللا الئم رظنا (1)
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 هبشي و ةاطقلاو ةيبظلاو ةرقبلاو مامغلاو فيسلاو حمرلاو ةيْمْدلاو ةّردلاو ةضيبلاو ردبلاو
 لابحلاب اهرعشو ةآرملاب اهبئارتو اهدحنو روُجبلا اهرغثو معلاب اهنانبو ناوحتقألاب اهمانسأ
 ةجيتألابو كلسملاب اهتحئارو ىبظلا فنأب اهيدُي رانيدلاب اههجوو ديقانعلاو تايحلاو

 ةيدّربلاب اهقاسوبيثكلاب اهزمجَسعو لازغلاو ةرقبلا نيعب اهنيعولسعلاب ورمحلاب اهقيرو .
 ردبلابو ريعبلابو باقعلابو بئذلابو دسألابو ثيغلابو رحبلاب ههيشيف لجرلا امأ
 رامحلاو بلكلاب و ةيحاو ناوعفألابو عبضلاو سيتلاو روثلابو فيسلاو حمرلابو رمقلاو

 لحفلابو رقصلاب و ةرخصلابو .

 هعيمج لهاحلا رعشلا هيبشتلا ىف ةيسحلا نم ةلكاشلا هذه ىلعو ٠ رعاشلاف

 اذإ ةيسحلا هذبب مهكسمت مهلعجو . هلوح ىهارتملا ىسحلا ملاعلا نم هتلوخأ ىف تسي

 امنأكو « ًاديدش اليصفت اهيف ثيدحلا اولّصفو « هئازجنأ ىف رظنلا اوقدأ ًائيش اوفصو

 ةديصق عنصي ال تاحن رعاشلا نأكو « هقئاقد لكب مهدئاصق ىلإ هولقني نأ نوديرب

 لثم ريخو . ةقيقدلا هليصافتو هئازجأ عيمجمهفصي ام قوتسي وهف ءالاثمت عنصي امنإو
 .ةليلجو اهيف ةقيقد لكو اهناضعأ عيمج تعن دقف هتقلعم ىف هتقانل ةفرط فصو كلذل

 نايب وأ فصو نود ًائيش اهنم كرعي ملو .

 ناعم لوح نورودي مهلعج ىلب « مهيناعمب نوعستي ال مهلعج مهيف ةيسحلا هذهو
 اممع نوفرحني ال ءارعشلاف « اهنرعب ناعم ىلع اوحاطصا امنأكو « ةدحاو نوكت داكت

 ىف سيقلا ؤرما هلوقي امو « هريغ اهيف هلوقي ةقانلا ىف ةفرط هلوقي اهف « ةرسي الو ةنمب

 دجتتسف موثلك نب ورمع ةقلعك ةرسامح أرقاو « ءارعشلا عيمج هلوقي رايدلا ءاكب
 مهئاثرو مهحيدمر ممزغ ىف كلذ لقو . ديدج- ىنعمب نوتأي نوداكي ال نييسامحلا ءارعشلا
 مهراعشأ ىقودبت م نمو .ةدحاو ةليخأو تاهيبشتو ةدحاو ىناعم نولوادتي ءارعشلاف
 ريغ « مهيناعم ىف احضاو اقيض كلذ مهيلع ىّدجو «ديلقتلاو ةاكاحملل ةحضاو ةعزن

 ءالجو فشك متأ اهوفشكيو اهولجي نأو اهيف قرقدتلا - حاتأ ةيناث ةهج نم هنأ .
 ةعارب ًاضيأ دجتسو « ىناعملا سفن ًائاد دجتسف تايعمصألاو تايلضفملا ىف "أرقاو

 نم ًاثيش اهيطعي نأ لواحي رعاش لكف « ًاديدج- ًاغوص اهغوصو اهتداعإ ىف ةردان
 رعاشو « اًنيداع ًايبشت اههبشي رعاشف « ةيبظلاب ةأرملا هيبشت الثم "ذو «هتيصخش
 آعيدب ًارظنم كلذب متتسي نأ ديري « رضانلا مّسسلا رجش ىلإ اهقنع دمت ىهو اهب اههبشي



 فقم

 ١١( قرأ نب ءابلع لوقي ع ةيبظلل

 ْمَلَسلارِضان ىلإ وُطْعَت ةيبظ نأك  رمَسَقُم وجرب انيفاوث امويف

 : 29 ةرداحلا لوقي « هلاسجنو هلرظو ةفاوشلا ىف ةيبظلا ديحي اهديج_هبشي ثلاثو

 عّلثألا لازغلا بصضتنمك 'تَْص رحضاوب كدَبشْما ىتح تفالضتو

 لخنملا لوقك سفنتلا ىف هلعجي سماخو ؛نيعلا روح هبشلا هجو لعجي عبارو
 : ىركشبلا

 ِريهَّبلا ىبظلا سفنتك سمنت اهدمشلو
 لاجل مريوصت الثم "ذو .ًاديدج- اليصفت فيضي رعاش لك لازي امو

 : ( ىنراخخا رماع لوقي « موجنلاو بكاوكلاب

 امتْقأِب سيل نهنم ٌرهاز ادب بكوك ضنا املك اًموجن اذكو

 (؟!موق حيدم ىف ىرنغلا ليسفّط لوقيو
 بكوكل يللا سدنح ىف اًعطاس ادّي كوك باغ املك مالظ ٌموجن

 : ؟*ةعيدب ةدايز ىعملا اذه ىلإ فاضأ دقو ةرارز نب طيقل لوقيو
 'هّيحاص ماق ديس مهنم تام اذإ فرع نيذلا موقلا نم فإو

 هبكاوك هيلإ ىوأت بكوك ادب 2 بكوك َراغ املك ءامس موجن

 "" هبقاث عّرَجلا مّظن ىحليللا ىَّجُد مههرجوو مهباسحأ مهل تءاضأ

 ًانراقم رذنملا نب نامعنلا ىف لاق ذإ « ةديدج ةلقن اهلقنف ةروصلا هذبم ةغبانلا أو

 : (9ةنساسغلا نيبو هنيب

 )١( ص تايعمصألا ١078 رابغلاوهو ماتقلا نم : مسقم»و .

 . 44/0: ناويحلا (؛ ) « ةدئاز نأك ى نأو « لامحلا وهو ماسقلا

 . هم/» ناويحلا (ه) . ةيدابلا راجشأ نم : لسلاو « لوانتت : وطعت
 ضايبو داوس هيق زرخ : عزحلا (1) : تقدموا 48 نم تالمتلا (4)

 لهاحلأ رعشلا راتخمو 4ه/ ناويحلا (7) « ليمج عصان قنعب ديري: حضاوب . تضرعأ
 . ١78 ص . قنعلا ليوط : ملتألا « قرشم : تلصو

 نم : مقألا 08١ ص تايلضفملا )١(
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 بكوك نهنم دبي ل تعلط اذإ بكاوك كولملا»و ٌسمش كنإو

 يا ا : نأ كلذ ىنعمو

 0. ةفيرطلا روصلاو رطاوخلا نم ًاريثك اهنم نوطبنتسيو اهنودلوي ارلوحت دقف « ةريثك

 رشنت ثيحب « ةدماج ةيسحلا مهيناعم انيلع اوضرعي مل مهنأ ىه ةذاث ةظحالمو

 « ةيويحخلا نم ًاريثك اهيف اوشب كلذبو « ةكرحلا اهيف اوعاشأ دقف « انسوفن ىف للملا

 تابثلا فرعت نكت م ىلا مهتايحح نم ةقتشم ةكرحلا هذه نأ ىف كش نم امو

 اوفصو اذإ اوناك مث نمو لكلا طقاسمو ثيغلا ءارو نولحاار ًامئاد مهف « رارقتسالاو

 هدجتسف هتقانل ةفرط فصو ىلإ 'عجراو « ًادماج- آفقاو ال ًاكرحتم هوفصو ناويحلا
 : لوقي « هسفن اهلإ وبصت ةباغ ىلإ قيرط ى هب ةرئاس ىهو اهفصي

 ربورب م7

 مونت ل ةناع بحال ىلع اهتأَسَن ناَرإلا حاونأك نومأ

 « ءاببو ةعرر اهيف دحي امك « الامج هيف دجي « ططخم ءاسكب قيرطلا هبشي وهو

 هنأكو « هديقي نأ نود ًائيش كرتيال وهف ءاّنبح اهب هّلدت هنأكو اهفصو ىف رمتسيف
 مهقونب نوبجعب اوداك نيذلا برعلا ناهذأ ىف ًارفح هرفحي نأ ديري ”الاثمت ال عنصي

 اوناكو مثويخ نوفصي اوناكوحنلا اذه ىلعو . ًاعردب الاثمع مل انصنن نم ملحيتأول نودويو

 اهرامحسو نت "لاو اهروثو شحولا رب و ماعنلاف صو ىلإ قونلا فصو نمو اهنم نولقتني

 هبالكب اهقبرط ىف امإ دئاصلاو «ءاملا بلطت ءارحصلا ىف ىرجت ىهو انل اهنوروصيو
 . الوه مهكراعم نعلقت ال ةلئاه ةكرعم بشنت نأ ثبلت امو « اهنم ًارتتسم ءاملا ىلعوأ

 « هساسأ ةكرخلاف « ةعساو ةكرحب مهدئاصق ن. ءزحا اذه ضيفي نأ ىعيبطو

 لالطألاب فوقولاب ىنتكي ال رعاشلاف « اهسفن ةمدقملا ف ةكرحلا هذه نولخدُي دقو

 تجر دقو .« ةلفاقلا ىف اهبحاوصو هتبيبحن نعّظ روصي ام ًاريثك لب «رايدلا ءاكبو

 امئازإب رعاشلا نيعو عضوم ىلإ عضوم نم ةلقنتم لازت الف « ًاديدج- ىعرم بلطت

 . ًاعيدب اليجست ةبئادلا ةلحرلا ةذه لجست

 قيرطلا قئارط هب هيش ططحم ءاسك : دجربلا : نارإلاو « قلخلا ةقوم : نومأ )١(
 .راثآآو طوطخو جيراعت نم هيف امو : بحاللا « اهترجز : اهنأسنو « مهاّيومل توبات
 . ىثملا هيف رثأ ىذلا حضاولا نيبلا قيرطلا
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 مدع ىبعت ىلاتلاب و «رارقتسالاو تابثلا مدع ىنْعَنت ىلا مهتارح ىف ةكرحلا هذهو
 لقألا ىلع وأ « ةعيرس مهيناعم تلعج» ىلا ىه هيف رظنلا ةلاطإو ءىش دنع فقوتلا

 ملي ىذلا ىبعملا دنع اليوط فقتي ال رعاشلاف « اهتعرس ىلع ثعاوبلا مهأ نم تناك

 وهو « رقتست الو تبثت ال هتايحف . رخآ ىبعم ىلإ هكرتي ىح هسمي داكي ال لب هب

 ةعرسو ةفخ ى ىبعم ىلإ ىعم نم لقتني لب « رقتسي الو تبثي ال هيناعم ف كلذك

 نم هب لصتي ام الو بانطإلا فرعي الوهف «زاجيإلا هيلع بلغ "مث نمو . ةديدش
 ةمئاق ةبونعم ةدحمو مهدئاصق ىف تيبلا لعج ىذلا وه اذه لعلو ؛ نوكسو ءوده

 لك اهيف ىتكي ىلا ةلقتسملا تويبلا وأ تايبألا نم ةديصقلا فلأتتو ء« اهسفنب

 . اردان الإ هقحلي ام ىلع الو هقبسي ام ىلع فقوتم ريغ « هسفنب ابلاغ تيب
 عوضوكب "ملت ال ةليوطلا ةديصقلا نأ ىف ىتيقحلا ببسلاوه اذه ناك امبرو ٠

 اهنيب رهظت ال فطاوعلاو تاعرضوملا نه ةفئاط عمجت لب « رعاشلا هب طبتري دحاو

 ىهشكللتو ةيفاقلاو نزولا اهنيب عمجم رطاوحلا نم ةعومجم اهنأكو «ةحضاو ةطبار الو ةلص
 ةفطاع دنع ثكملا ليطي ال اهبحاص نأل «ةككفم ىهف كلذ دعب امأ ءاهطباور لك
 ىف ساسأ دارطتسالا نأ داقنلا ضعب معز كلذ لجأ نمو . هنيعب عوضوم دنعوأ اهنيعب

 . عيرسلالقنتلا وهو ءهتايح.نم اًمقتشم ًاديدج مما هرطعن نأ انقحنمو « ىلهاخلا رعشلا
 « قصالتت ال ةدعابتم ءايشأ مضي ىذلا عساولا مهئاضفب مهدنع ةديصقلا هبشأ امو

 مهبلع ىمأ ىذلا وه دودحس ريغ ىف مهوح ن٠ ىئارتملا قيلطلا بحرلا ءاضفلا اذهف

 الو ماظن الو قسن نودب بنج ىلإ ًابنج اهيف تاعوضوملا تلاوتف « مهديصق ةروص
 باقرب اهضعب ذخأي ةرواجتم لاكشأ وأ تاعوضوم ىه امنإ : ىركف هيجوتل ةلواحم

 عساولا ىوارحصلا ءاضفلا اذه ىف رعاشلا ةايح قالطناك بيرغ قالطنا ف ضعب

 . ةرواجتم ريغ ةرثانتم ءارشألا هيف ىءارتت ىذلاو «دحي داكي الو ىهانتي داكي ال ىذلا

 هارن ال « ةيصصقلا حورلا نء ًابرض مهرعشل تحاتأ دق ةكرحلا هذه نأ ىلع

 كيلاعصلا فصو ىف اًضيأ هارت لب « بسحف ىشحولا ناويحلل مهفصو ىف الثام
 ىبضلا لّضفملا اهدشنأ ىلا ىرفنشلا ةيئات كلذ انيلع ضرعت اموحن ىلع مهتارماغم
 : (١١هلوقب اهلبسي ىلاو

 : تعمجأو ١٠61م8 تايلضفملا )10

 . تلحترا : تلقتساو « اهرمأ تمزع
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 تلوقا 31 ”اهتازيدتا دفقدو انف تّلقتساف تعمجأ ورمع مأ الأ

 ؟كليلاعضلا نم هقافر نفع عم هل ةوزغ ةدصق فيرطلا اهزغ دعب اننا فق ةنإف

 وزغلل ةةدلعلا او دعأ مهنأ ركذي ذإ « « اهليصافت درسي لب « لامجإ ىف اهدرسي ال وهو

 « نيلجار تيرم نييداو نم اوجرخ دقو « رمحلا ٍمهنيسق نولمحي «بلسلاو

 نأ ةيشدخ ماعطلا ىف مهيلع دقي ناكو «روهشملا كولعصلا رش طبأت مهداز از لمح دقو

 « مهعم تناك ىلا ماسلا ةبعج- ىرفنشلا انن فصيو . ًاعوج اوكلهيف ةوزغلا مهب . لوطت

 ا ىف ءاملا عطق اهنأك ةعطاق ًافوس لب ءسراص ًاماسح نولمحي اوناك مهن كي

 مرْحع ءامد نم ْتَلَنِعو تلبن دقو «هكرحف ويغصلا رقبلا بانذأ مناع « ًاناعل

 اوناك نم نا ءهعم ام اوذخأو هتباغ نود هولتقف « ةيعكلا ىلإ هي ده قاس

 . توملابهريال هنأو هتعاجشب ًارختفم ةصقلا ىهْسي و .ًاريسأ هوذخأ لتقسيم نمو« هنوقفاري

 نم ريثك مهتايسامح ىف اناقليو « ةرماغملا هذه قثم ”صق نم كيلاعصلا رثكيو

 ىلع ةرصصقلا حورلا هيف ىشمتت درس وهو ءاهدرع لس نولواحن دقو ( مهكراعم فصو

 2 تايلضفملا ىف مزاخ ىنأ نب + نشب دئاصقو موقلك نب ورم ةقلعم كلذ لّثمت ام وحن

 « هرعش للختي صصتقلاف «رافحلب او راسثلا ىوي نع الصفم ًاثيدح اهيف ثدحتي ذإ

 ىلع مهزغ ىف الثام هارذو . ىشحولا ناورحلا فصو ةعطق_ مهمالوطم ىف هل اودرفأ دقو

 لزغ ىف لثام وهو ءاهنم ةعطقب انلثمت امنإو «ىركشيلا لخنملا ةيلزغى انب رم اموحن
 مههناعم نإ هلك كالذ دعب انلق اذإف . تايلضفملا بحاص هاور امم رغصألا شقرملا

 ىهو « نيغلابم نكن مل ةيضصقلا حورلا نم برض اهبناوج ضعب ى اهدوسي ناك

 كلذبو . زاجيإلاو ةعرسلا ىلإ مهمليمو مهكر ح اهتفعضأ دقف «٠ مم دنع عسب مل حور
 2 اًنيتاذ ايئانغ مهرعش لظ دقف « ىصصقلا رعشلا بورض نم برض مهدنع رهظب م

 صاخشألا اهل عمجي 2 ةصق ملص لواحم ريغ « هفطاوعو هئاوهأب رعاشلا هيف ىنغتي

 ناك ذإ «هلابب رطخم ل كلذ نم ًائيش نإف « ًاقيقد ًابيترت اهبتريو « ةيصصقلا تاموقملاو
 . هرعاشمو اهب ىنغتي نأ الإ همهي ال « هسفنب الوغشم



 ةيظفللا صئاصخلا

 ةمات بيكارتلاف « ةغايصلا لماك هنأ ىلهاحللا رعشلا ىلع ظحالي ام مهأ نم
 ةرايعلاو « ةيسحم تالولدم ريكألا ىف ىهو « هنع ربعت تالولدملا نم ديصر ًائاد 3

 ىلهاحلا رعشلا ىف بناحلا اذهو . زجع الو اهيف روصق الف ٠ اهولدم ءادأ وتست
 روصعلانوضغ ىف ةليوط براجت هتقبسدقف ًاوفع ثدحي مل قروهو ءانيوغل اًنيقر روصي
 تذخأ ىبح لماكتتو ومنت براجتلا هذه تلاز امو « رصعلا اذه لبق ةيضاملا
 اهناكم ىف عضوت ظافلألاف « ةماتلا ةيلهاحلا ةروصلا هذه مهدنع ةيرعشلا ةغايصلا
 . بارطضا نودي اهناعم ىدؤت ت ارابعلاو

 اوناك انفلسأ اك ءارعشلا نأ كلذ ىلع مهتناعأ ىلا بابسألا نم نوكي دقو
 نوريسي « ًاموسرم ًاقيرط هبشي ام ىلإ ,هدئاصق لوحتتل ىبح .« اهنيعب ىناعم نوددري
 « ًاقيقد ًاروعش كاذب نورعشي ميضأ مها اوناكو «ءًابيتر أ اريس مهلفاوق ريست امك هيف

 : 0 روثأملا هتيب لوقي ًاريهز لعج امم

 اروركم انظفل نم اًداعُم وأ اراعُم الإ لوقن انارأ ام

 زارط ىلع نورحيو « ةدحاو ناعمو ظافلأ ىف نوديعيو نوثدبي مهمأ رعشي وهف
 هيف حقني رعاش لكف « بيذهللاو لقصلاب ةنسلألا تائم هتلوادت زارط « دحاو

 تاعوضوملا ىف ةعارب كانه نكت ملو . هتعارب تبثي ىح هدهج ىصيو بذبيو
 حبصأ كلذب و « ريبعتلا بلاق ىلإ اوهجت اف « ًاردان أي ام الإ ناعم نم اهب لصتي امو
 نم مهنم ناك ىهح « اذ ىفاوغلاب و  نومضملاو لولدملا ىلع ال بلاقلا ىلع رادملا
 ةمات حبصت ىح اهتارابعو اهغيص ىف هرظن دادري « لماك ماع ىف هتديصق جرخيأ
 , (10اثانب ىف هيوتسم

 عنصت تناك لب « ةدحاو ةعفد متصلت نكت مل مهالوطم نأ ىلع كلذ لد امبرو

 ببسلا ًاضيأ هلعلو « اهنم ةفئاط ىف عيرصتلا راركت ببس وه اذه .لعلو « تاعفد ىلع

 )١( اهدعب امو 4/8 نييبتلاو نايبلا .
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 .بلغأو ."ةفلتخم ةنمزأ ىف اهعنصي رعاشلا ناك دقف « اهفطاوع فالتخاو اهككفت ىف
 نم همزلتي نم ضعبو هتليبق ءارعش ضعب ىلع اهضرتع ةعطق عنص اذإ ناك هنأ نظلا
 ءاهتايبأ ضعب ىف لدبيف رظنلا اهيف ديعُمي نأ ثبي اموت ةقروتطي اوورو اوتاكف «ةئاوو
 ذنم تادعأ تالوطملا ةعانص نأ كلذ ىنعمو . ًاتيب فذحي دقو « ةملكب ةملك لدبي

 ليدعت نم اهيلع اهبحاص هلعدُي ناكام ببسب اهيف ةياورلا فالتخال ىهاخللا رصعلا *
 هيف ىوطي امو حبقنتلا اذه ى ةعاربلا ىلع لدي ام مهباقلأو مهتارعش ءامسأ ىو . . حيقنتو

 لهله نم لوأ هنأل لهلهملاب ىبغتلا ةعيبر نب سيلا أما اوبقل دتف « ديوجت نم

 ربكألا شقرملاب ةبلعث نب سيق رعاش دعس نب ورمع اوبقلو 2”اهتقرأو رعشلا ظافلأ
 امك ءرغصألا شقرملاب نايفس نب ةعيبر هيخأ نبا اوبقلو هقيمنتو هرعش هنيسحتل (0

 (؟”هراعشأ ةدوحل لحفلاب ةمقلع اوبقلو « (”هرعش هنييزتل ربملاب الئيفط اوبقل
 رتل عفت ملا فتحا ىلع لدت ىلا مهب ءاقلأ نمو « هرعش ىف ةغباتلاب رعاش ريغ اوبقلو

 هورّفو امب ةيلاتلا زوصعلا اورهمي 1 اًنتحس اوعاطتسا دقو . لّخنتملاو بسقثملا

 . ةغيصلاو ظفللا ىف ديوجتو لقص نم مهراعشأل

 اومكحأ فيك انفلسأ دقو « ةيقيسوم ةغيص رعشلا ىف ةغيصلا نأ فرعن نحنو
 نوسفصي اولاز امو « ىلوألاهمغتلاب هتديصق ىف ديقتي رعاشلا ناك دقف « هغيصلا هذه
 داحتا وأ مننلا داحتا ثيحس نم ءاوس ءالماك ءاوتسا ىوتسا ىبح- « ةديصقلا مغن ىف

 نم نكمي ام لك مرعش اوعدوي ىح نازوألا ةئزجت ى اوعرب و « اماكرحوو قاوقلا
 . ةقباسلا ىركشيلال خنتملا ةيلزغ ىف ظحالن ام وحن ىلع ةيقيسوم ةوالحو ةب وباع

 كلذلو « ىنفلا لامحا نم ًاظوظحت ىوتست ةلازج اهنكلو « زدت هر رهدجل ف وه اقنو
 0 "أرقاو . ةثيدحلا انروصع ىلإ نيزاتمملا هئارعش دنع ىنرعلا انرعش ىف ةلئام تلظ

 لحفلا ةمقلعو ةغبانلا لاثمأ نيزربملا ص هريغ قو ةلوطملا هدئاصقو ريهز ةايلوج

 لدتجنب ةمالسو ةّمصلا نب دير دو ةرتنعو سملتملاو ةفرطو ىشعألاو نيشقرملاو
 اهتغايص تمكحأ دق «ةرهاب دئاصق مامأ كدجتسف ىدبعلا بقثملاو ةرداحلاو

 مهتعارب روصنل « ءارعشلا نع انثيدحس ىف اهنم ًاعطق ضرعنسو « طبض قدأ تطبضو

 . 4١٠١/1١: تايلضفملا (؟) . ةال/ ( بتكلا راد ةعبط ) فاغأ 1(
 .8١11ر/81 (ىساسلا ةعبط ) فاغأ (:؛) 485 241١/١ ( ليال ةعبط) تايلضفملا رظنا 0(
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 نم نكمي ام لك تمخضتو ترج امهم مهاقيسومل اوققح فيكو بناشلبا اذه ىف
 . قئورو ءاهب

 نم ةفئاطب « مهيعماس ىف ريثأتلا ضرغل «٠ مهراعشأ مدقأ ذنم اوذاعتسا دقو

 ًائيش اوفصي ملف « هيبشتلا هراعشأ ىف آنارود اهرثكأو « ةيونعملاو ةيظفللا تانسحم
 لثمب ناويح لا نم هبشي الثم سرفلاف ٠ ىسحلا مهعقاو نم ههبشيو هلئامي امب هونرق الإ
 رقصلاو باقعلاب ريطلا نم هبشيو بلعثلا» بئذلاو لعولا» لحفلاو دسألاو ىظلا
 ةوارهاولبحلاو ناوعفأألابو مهسلاو حمرلاو ةائقلاو فيسلاب هبشيو « مامحلاو زابلاو ةاطقلاو
 ةأرملارامخ هترغو سورعلا كادمب هردصو ريصحلاب هعولض هّنيشتو عاذجللاو بيستعلاو
 هقنعو ديلولا بعقب هرفاحو ةبطرلا ةبصقلاب هفرعو ريكلاب هرخنمو بوضخملا بيشلاو
 هذه لكو .ءابسح لاب هعافتراو ةضفلاكئابسب هنولو ةروراقلاو ةرقنلاب هنيعو ةدعصلاوحمرلاب
 سيقلا ؤرما انيلع ضرعيو «تايعمصألاو تايلضفملا ىف ةثوثبم تاهيبشتلاو فاصوألا
 نولواحي اوناك آفنآ انظحال اموحن ىلعو . اهنم ةفيرط ةفئاط هتقلععب هسرفل هفصو ىف
 ةردان روص ىلع نوعقي دقو ٠ مهيعماس بابلأ اوبلخي ىتح « هيبشتلا ف فارطإلا
 : 7١2لوقي « تايحلاك اهنأب ءاسنلا ضعب رئادغل ىركشتيلا لخنتملا ريوصتك

 "روزا ْفَكْعَت مل موُدَع لا وواسأ لثه َنْئُكَعَي

 « هيبشتلا اذهب لهاك ىنأ نب ديوسم أو « سمشلاو ردبلاب ةأرملا نووبشي اوناكو

 : 29 لاقف ًاديدج- اجارخإ هجرْخم نأ لواحو

8 0 2 5< 7 . .0 86 
 (4) عطس ميغلا قسمشلا عاعشك احضاو اتيّرش ولجت ةرح

 . مغلا لاخ نم غزبي سمشلا عاعشك ءاضيبلا ةجلفملا هتبحاص نانسأ لعجف

 هيلإ فاضأف هيبشتلا اذهب لع نب ةريمج ملأو . هبهو رمحلاب حمرلا نوهبشي اوناكو
 : (؟*0لاق ذإ «ةديدج- ةفاضإ

 )١( ص تايلضفملا (؟) . ه4 ص تايعمصألا 1١91١ .

  0اهنانسأ ديري قرفتملا : تيتشلا ( 4 ) : دواسألاو © نهرعش نطشمب : نفكعي

 ضيبأ : ًاحضاو « ةجلفملا روزل فكعت ملو « رجش : مونتلاو « ىعافألا .

 . حمرلا : ىيدرلاو « ؟ ه ه ص تايلضفملا 6 8 نهفع نع ةيانك
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 © هرو 0

 ناخدب ْلِصَتَي مل بهل انس ُهّنانِ ّنأك ايِنْرَدُر ٌتعمج

 هريوصتو ضايرلا ضعبل ةريثع فصوب ًاديدش ًاباجعإ بجعي ظحاحلا ناكو

 : (10لوقي ذإ « طقسي نيح هيحانج- ةكرحو بابذل
 '" مدلك ةقيدح لك َنُكرتف رش ٍنْيَع لك يبلع ردا

 مّثرتملا براشلا لعفك اًجِرَم هدحو ىّنَعُي اهب بابذلا ىرتف

 ""مذُجألا ٍدانّرلا ىلع ْبِكملالعف وعارذب هَعارؤ ّكُحَي اًدِرَع
 براشلاتوصب بابذلا توص هبشو « مهاردلاب اهرسفحو ةضورلا تارارق هبش دقف

 بابذلا هبش ذإ ةريخألا ةروصلا ىلع عقو ىتح ةردان ةروص بلطي لاز امو « منرملا

 نيدوع نم رانلا حدقي نيديلا عوطقم لجرب طقسي نيح ةبئادلا هتحنجأ ةكرح ىف
 . ريفي ال هحدق ىف رمتسيف « حدتقت الف نيدْنّروأ

 نم اهيعرفب ةراعتسالا دجن مهرعش ى اناقلت ىلا رم تابيبشتلا بناجيو

 سيقلا ّئرما دنع اهدجن . مهراعشأ مدقأ ىف ةثوثبم ىهو « ةينكملاو ةيحيرصتلا

 سيقلا ئرما دنع ةفيرطلا اهلثمأ نمو « هدعب فاح نم دنع اهدجن انك هيرصاعمو

 :ليللا ًابطاخم هتقلعم ىف لوقي ذإ «ميريال متاجس ريعبب هئطبو هروتفو ليللا لوط هريوصت

 (9 لكلكب ءانو اًراجعأ فدرأو 2 ِهبْلصِب ىّطمت امل هل ُتلقف

 نب سوأ لوقلثم مهتاراعتسا نم ًاريثك « عيدبلا » هباتك ىف زتعملا نبا دشنأو

 : رجح
 "ادلكخأ رشلا سانتي كنا: ١ هش موكا قدر راو

 : ةدبع نب ةمقلع لوقو
 و م . 3

 '9موُجْرَم رشلا قاثأب مهقيرَع امرك نإو اوْزَع نإو موقلك لب

 دصلا : لكلكلا ( 4) اقسلل ىلهاحلا رعشلاراتحمو ١ /ناويحلا (1)

 . ةبالص ىف جوعملا : لصعألا (ه) . "ال١ ص

 ةراجحلا : ىف اثآلاو ءسيئرلا : في رعلا 50 « رطملا ةريزغ ةباحسلا : .انه ةرثلا نيعلا (؟ )

 -:نهدلا بئاوتل اهراعتسا ءردقلا اهبلع بصنتولا . هترادتسا ىف مهردلاب ةقيدحلا هبشو

 . نيديلا عوطقم : مذجألا (م)
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 : هتقان فصو ىف ىونتغلا ليفُط لوقو

 07 ارا اهماننت مُْحَش تثاتقي 20(ةيجان قوف ىروك تلعجو

 : ىركشيلا ةزلح نب ثراحلا لوقو

 (9سْنُكلا ىف َنْذَقولالُّلا فار طاب ءابّظلا عّفتلا اذإ ىتح
 نمو امم ةفئاطل ضرعتسو © ةفيرطلا تاراعتسالا هذه نم ريك مهدرعش فو

 ضعبب ةيانع كلذ ىلإ نوفيضي اوناكو « نيزربملا مهتارعشل انتسارد ىف تابيبشتلا
 ضعب اهذختا ىّتح هيف اهمادختسا رّشكو ىسابعلا رعشلا ف تعاش ىبلا تانسحما

 « سانخاو قابطلا دصقنو « اهروهمج وأ هتايبأ عيمج ىلع اهقبطي ًابهذم ءارعشلا
 ذإ هسرفل هفصو ىف سيقلا ٌئرما دنع امهدجن نحنو ء« ةيلهاخلا ىف لوصأ امهلف

 : لوقي

 ٍٍلَع نملّيسلا ةطحرْخَص دوملجك أعم ٍربُْم ٍلبقم ركم 2ك د ل لا رك هو 7 طا

 ”لّزنتملاب ُءاَرْفْصلا تّلَر امك  وِدْدَم لاح نع ُدْئّللا ل ري

 لضفملا دشنأ دقو . ىناثلا تيبلا ىف سانحلا هلثمو لوألا تيبلا ف حضاو قابطلاو

 « ةطرفم ةرثك سانحلا اهرخآ ىف ردك ةديصق ىدماغلا ةملس نب هللا دبعل ىبضلا

 : (هللا دبع لوقي « عيدبلا ءارعش نم ىسابع رعاش ءازإب اننأاكل ىبح

 "ضيرقن ىّذَألا علطُمباحصب َةَقَأُم اذ اًبحاص ٌُبحاصأ دقلو
 ما م 50087 _ 6. 0 5

 "يرشد ىذَوهاَدُبلا بْعَص حَّرمب قاَذشلا اذ محازأ دقلو

 )١( ص تايلضفملا (؛ ) .ةعب رسةقان : ةيجان « لحرلا: روكلا 1١ .

 : باحصو ء بضغلا ةدح : ةقأمللا (ه ) اهف تلخد : لالظلاب ءابظلا تعفتلا (؟)
 ىف هل كلام : ىذألا علطم « بحاص ردصم ةلئاقلا نيضمأ : نلقو . رحلا نم تنتكاو
 . قذاحلا : سي رقنلاو « ءالعتسا سانك عمج : سنكلاو . راملا فصت ىهو
 ف ةيشكيرلا تاناويحلا اهرفحت ةرفح ىهو
 : محزم . ىذألا اذ : ةاذشلا اذ )30 . اهف رتتستل ةرجش لصأ

 ديدش : ةهادبللا بعص . ةمحازملا ديدش
 : سيرشلاو « ىذألا : اذشلاو . ةأجافملا : لزي' ءداوس ىف رمحألا : تيمكلا (؟)
 . ةسارشلا : ءاوفصلا . للا نيلمأ هنأ ديري « طقسي
 . اهلع لزانلا : لزنتملا « ءاسلملا ةرخصلا
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 ىر ع هارمم نمر ه«رو 2 :
 سيطنلا ىلع تبلغ هيلعب كيعم لك ءاد ىوادأ دقلو

#* 

 تيبلا ىف سناجو «باحصو ابحاصو بحاصأ نيب لوألا تيبلا ىف سناج دقف

 سناجو« سيرش ةملك ىلعنيشلا فرح لخدأو اذشو ةاذشلاو محزمبو محازأ نيب ىناثلا
 . ءادو ىوادأ نيب ريخألا تيبلا َْق

 هيعماس سوفن ىف رثؤي ىح اهب ”ىَبعَسي ىلهاحلا رعاشلا ناك تانسحم اهلك كلتو
 ةصاخو ؛ ىف دهج نم هتديصق هعدوي ناك ام ىدم روصت ىهو « مهبابلأ بلخيو

 هيف أي ىح هلايخ دهجي لازي ام ناك دّقف « هتعاربو هتقدو ريوصتلا ثيح نم
 . فيرطلا ردانلاب

 )١( برجألا ريعبلا : دبعملا ٠ رهاملا بيبطلا : ىماطنلاك سيطنلا هي دارأ .
 برخلا ةيودأ نم : ةينملا .ريرشلا .



 عباسلا لصفلا

 سيقلا ؤرما
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 ("”هترسأو هتليبق
 (؟!ةينمي ةليبق ىهو « اهيف ةدايسلا تيب نمو « ةدنك ةليبق نم سيقلاؤ رما

 عم لامشلا ىلإ ةريبك ةعامج اهنم ترجاهو 62 تومرضح ىلرغ ف لزنت تناك

 ىلإ ةنيدملا ىلاهشنم دتمب ىذلا ةّنمّأرلا ىداو ىلونج ترقتساو « ةفورعملا نيينملا تارجه
 «داليمللسماحلا نرقلا طساوأ ذنم دجن ىف ًازراب ًاناكم انب رم اك تلتحادقو . قارعلا

 نم هينب ىف ةرامإلا تبقاعت 2"رارملا لكآ ًارجح ىمسي ًاريمأ اهسأر ىلع دجن اننإف
 هنأو « ةيلامثلا لئابقلا نم ريثك ىلع هتدايس ضرفي نأ عاطتسا هنأ رهظيو « هدعب

 (؟) نيينعلا ريمح كولل ةعاطلاب نيدي ناك

 ىف ةنساسغلاو ةريخلا ىف ةرذانملا ةرامإ لباقت تناك ةيدجنلا ةيدنكلا ةرامإلا هذهو

 نأ ىلإ اهلوح نم دعم لئابق ىلع اهذوفن طسب اهلواحتو امهنيب اهعوقو ىدأ دقو « ماشلا
 رجح مايق كذنم هرابخأ ور مادطصا وهو ًاعيمج امل نيترواج ا نيترامإلاب مدطصت

 دمي لاز امو . 0*2ةنساسغلا عم بو رح ىف كبتشي ناك ام ًاريثك ذإ ءرارملا 0

 ثرو ام ىلع ظفاحن و و رمع هنبا هفلخف ىفوتيو « ةرذانملا دولح تغلب ىح هكلم ةعق

 هبقعيو «هذوفن عاستا ىلع لدي امم (50ةريحخلا كلم هيلإ ربصنيو «ناطلس نم هيبأ نع

 . ثراحلا ىبا ردنيلوأ باتك اهئارمأو ةدنك ىف عجار )10
 هلصأو + نشل يشل نارك 0 0( : هكذ فلاسلا

 +. نارملا مسي ازع انيلا لكأي لبألا لحق ( نجنتوجةعبط ) قاقتشالا كلذ ىف رظنا (؟)
 لعق اح هاا :أاكف ةدنك نأ عزي نم كانهو لال /و قاغألاوو /١ ١

 نباو 58/١٠ (ىساسلا عبط ) فاغألا ( 4 ) بتكلا راد ةعبط قاغألا رظنا ) ةيناندع ةليبق

 #/57٠. ىلع داوجو 707/٠ نودلخ ( 507/١* ليال ةعبط تايلضفملاو 4/1

 .اهدعبامم 29/1١6 ىناغألا )ع :) كلذ ىلع لديو ء حيحص ريغ هزل اذه نكلو

 :/ا (ابروأ ةعبط ) ىربطلا خي يرات (*) انمدق اك اهمالعأ ءامسأ ىف دجن اننأ ةعطاق ةلالد

 . "وه ص قاهتسألا : ةزمحو بركيدعمو ليبحرش لثم ةينملا ءاسألا سفن
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 افرغو

 49٠ ةنس ىلاوح همكح أدب هنأ نونظملاو « ةرسألا هذه ءارمأ مهأ وهو « ثراحلا هنبا

 ةينامورلا دودحللا ىلع ةراغإلا ريثك ناك هنأ نويطنزيبلا نوخرؤملا ركذيو . داليملل

 ىف ةينامورلا نيطسلف ىلع راغأ دقو «٠ بركي دعمو رجح هانيا هتاراغ دوقي ناكو
 . 2)) داليملل ه0 ١و 591/ ىتاع

 نأ ثدحو . دجن ىف ثراحلا ناطلس ظعي ىح سداسلا نرقلا ىف مدقتن الو

 بهذمل هضفر ببسب ةريحلا ريمأ ءامسلا ءام نب رذنملا ىلع سرفلا كلم ْذابق بضغ

 ثراحلا هناكم ةريحلا ىلع ىلوو هلزعف « عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك « ةيكدزملا
 « لئابقلا ىلع هءانبأ ىّلوو «ةيمخللا ةرامإلا ضيوقتب هئابآ ملح هل ققحتف « "!هنتخ

 ركب ىلع ليبحرشو « نافطغو دسأ ىلع ًارجح -تاياورلا ضعب لوقت اك - لعجف
 . "سيق ىلع ةملسو بلغت ىلع بركي دعمو

 ذابتق ىوتو نما ىلع اولوتسا شابحألا نإف « ثادحألا تروطت ام ناعرسو

 اهراصنأ دهطضاف « ةيكدزملاو كدزم هركي ناكو 078 ةنس ناورشونأ ىرسك هفلخو

 ثراحلا عم رادأ دقو « هتمصاع ةريحلا ىلإ ءامسلا ءام نب رذنملا داعأو « هدالب ىف

 « مهيلع لئابقلا بلؤيو مهب عقوي هءانبأ رذنملا عبتو .ثراحلا لتقب تهّنا «ةنحاط كراعم

 نإ لاقيو ؟؟0لوألا ةراوأ موب فرعت ةكرعم ىف ةملسو بركيدعم طقس ام ناعرسو
 هنيب ةكرعم ىف كلذ لبق طقس دق ليبحرش ناكو « نونحللا هباصأ بركي دعم

 . *0لوألا بالثكلا موب فرعت ةملس هيخأ نيبو

 قاغألا بحاص ىوريو ءدسأ ىبب ةليبق هتلتقف سيقلا ئرماوبأ وهو رجح امأ

 ىلكلا نب ماشه نع اهاور دققف ىلوألا امأ ء ؟0هلتق ىف ةفلتخم تاياور عبرأ

 لك امدؤي ةواتإ دسأ ىبب ىلع هل ناك ًارجح نأ معزت ىهو (ه 7١5 ةنم ىوتملا )
 رجح مهل راسف ءحربم ابرمذ موبرضو مهوعنف هتابجمييلإ لسرأ هوبأل تق املف «ماع
 . اصعلاب مهلتقي لعجو « مهتداس ذخأف ءهل اوملستساف « ةنانكو سيقو ةعيبر نم دنجب

 )١( بتكلاراد ةعبط ) فاغألا (ه) مالسإلا لبق برعلا خيرات كلذ ىف رظنا (٠١8/15
 ليال ةعبط ) .تايلضفملاو اهدعب امو . 74 هر/# ىلع داوحل ( ١/478

 ريثألا نباو . اهدعي ايو 788 ص ردصملا سفن (؟) ١/ 707توقايل نادلبلا مججعم»م
 ) )5ا . اهدعب امو 549 ص ردصملا سفن .

 . 29/9 (بتكلا راد ةعبط )فاغأ )١( ( نافيب ةعبط ) قدزرفلاو ريرج ضئاقن ( 4 )
 . 558/١ ريثألا نبا خيراتو محال ص



 فرغت

22 ِ . 
 ىداو ىنونج ىف مثزانم نم مهدرطو « مهاومأ حابأو  اصعلا ”ديبع اومسف

 . 110 ئى
 صربألا نب ديبع مهرعاشو «ىدسألا دوعسم نبورمع مهديس سبحو ؛ ةماهم ىلإ ةمرلا
 : اهيف هل لوقي ةديصقب هفطعتسا دقو

 همايقلا ىلإ ُديبعلا مو مهيلع كيلا تنأ

 اوباصأو « ماقتنالا هل اورمضأ مهلكلو « مهنع افعو « رجح سفن ىف كلذ رثأف
 . لاومأ نم هعم ناكام اوبهنو «هتّسبق ىف هولتقف « ةرغ هنم

 (ه1١1ةنس ىفوتملا ) ىنابيشلا ورمع ىنأ نع جرفلا وبأ اهاور ةيناثلا ةياورلاو
 ةنئجش نب رليوعب راجتساف « دسأ ىنب نم هسفن ىلع فاخ ًارجح نأ عزت ىهو
 نب ءابلع هكردأف ةبلعث نب دعس ىبب ضعب ىلع لام مث « هلهأو دنه هتنبل ىميغلا

 . هلتقو « هلفاغو « ىدسألا ثراحلا

 ىهو 17١5( ةنس قوتملا ) ىدع نب ميلا نع جرفلا وبأ اهاور ةثلاثلا ةياورلاو
 ىف ماقأف دسأ ىنب نع لوحت هلهأو هينبل ةنئجش نب رئيوُعراجتسا امل ًارجح نأ ركذت
 نم هعم نم الدم لبقأو « اهظع ًاعمج مهنم دسأ ىنبل عمجو « ةدم ةدنك هتريشع
 مكح مكيلع نمكحيل اذه ركرهق أل هللاو : اولاقو « اهنيب دسأ ونب ترمآتف « دونجلا

 . ًامارك اوتوف برعلا ”دشأ هللا دمحب منأو رهق دعب نوكي شيع ريخ امو ! ىبصلا
 بحاص ناكو « ًافينع ”الاتق اولتتقاف ؛ هوقلف هوحن لحترا دقو رجح ىلإ اوراسف
 مهيفو ةدنك تمزناو « هلتقف « هنعطف رجح ىلع لمحف ثراحلا نب ءابلع مهرمأ

 نم اولتق دقو . مهزجعأو « ءارقش هل سرف ىلع برهف « رجح نب سيقلا ؤرما دموي
 هءاسنو رجح ىراوج اوذخأو «مئانغلا نم مهيديأ اوألمو ىرخأ اورسأو ةفئاط هتيب لهأ
 . هعيمج كلذ اومستقاو « لاومأ نم هعم ناك ام لكو

 ىهو (744 ةنس ىفوتملا ) تيّكّسلا نبا نع جرفلاوبأ اهاورف ةعبارلا ةياورلا امأ
 . مهتيالو ءاسأ دق ناكو « دسأ ىنب ىلإ ًاعجار هيبأ توم دعب لبقأ رجح نأ ميزت

 ضعب هيلإ جرخو « هيلع برحلا نالعإ ىلع مهرمأ عمجأو « هيف دسأ ونب ترواشتو
 كلذب رجح ىلعو . هيراوج اوبسو هناملغ نم هبكر مدقي ناك نم اولتقف « مهماعجش

 . هلتقف رأث هدنع هل ناك ىبف مهنم بثوو « هورسأو هومزه مهنأ ريغ مهلتاقف
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 «ةفيعض ةياور ىهف « هيوري اهف مهم وهو «ىبلكلا ماشه ةياور ىلوألا ةياورلاو
 نيأ نمو :' ةمايقلا موي اهفيعاضت ىف ركاذ ىلا ديبتع ةديصق اهداسف ىلع لدي امي

 ناتياورلا اهلثمو . ؟ىثو لهاج وهو ميركلا نآرقلا ىف ءاج ىذلا مويلا اذه ةفرعمب هل
 تومي اًرجح نأ وهو «٠ طيسب ببسل « حضاو امهيف لاعتفالا رثأف « ةعبارلاو ةيناثلا
 . دسأ ىب عم برح ىف هلجنأ نم كبتشت وأ هل رأثت ةدنك هتريشع ىرن الو « ةليغ

 ,نب ديبع هددر ام عم قفتت ىهو « ىدع نب مييحلا ةياور ةثلاثلا ةياورلا حجرن كلذل
 ديبع ناكو « رجح اهبحاصو ةدنكب تلّدكن هتليبق نأ نم ًارارم هرعش ف صربألا

 : (7١سيقلا أرما بطاخي كلذ هلوق نمو ءاهل نايع دهاشو ثداوحلا ًارصاعم

 اكلانه امم كاجنأ ىذلا كاذف اول ىذلا تيقل هالول كمّمكَرو

 اهيف لتكق ىلا ةكرعملا نم سيقلا ئرما رارف ىلإ حوضو ىف كلذب ريشي وهو
 لوقي ذإ رجح لئتقو اهيف ةدنك ةيزهب حرصبو « ةكرعملا هذه فصي هارثو « هوبأ

 : 2"!هموقل هديدبتو هديعو نم ًارخاسو سيقلا 'ىرماب ًاضرعم .

 (”انْيَحو ًالالذإ هيبأ ىل ْدَقِب انفّوخملا اذاي

 (9انْكَمو ًابذك انتاَرس تيا لتق دق كنأ تمعزأ

 انيلع ال ىكبت ماطَق مُأ نبا رْجُح ىلع ًاله

 انيأ نيأ او موي ٌةمل دك عومج تلأس اله

 «"انينحنا ىتح رتاوبي -مهماه برضن  مايأ
 ةروصلا هذبب دسأ ىلع ةدنك كلو رجح ةيابن فصو ديبع ناويد ىف رركتيو

 نأو قدصلاو ةحصلا ىلإ ابرق رثكأ ىدع نب متيها ةناور نأ ىلع لدي ام 2” ًارارم
 . . لاحتنالاو داسفلا اهلخد ىرخألا تاياورلا

 )١( (ليال ةعبط ) صربألا نب ديبع ناويد ١ ) )4بذكلا : نيملا «ةداسلا : ةارسلا .
 - ةعطاقلا : رتاوبلا فويسلا () .ةم ص .

 ىي 4 م دئاصقلا ديبع ناويد رظنا (5) . ؟ا/ ص ناويدلا (؟)
 .؟5 6 11ل . توملا : نيحلا (؟)



 افرأ

 هتايح
 ًنيدعو انس ىمسيف « سيقلا ئرمال ةفلتخم ءامسأ بدألا بتك ىف ددرتت

 حورقلا ىذب بئقليو ثراحلا ىنأو ديز ىلأو بهو ىنأب ىنكيو « 2١ ةكْيلمو

 ةيلهاحلا ىف مهمانصأ نم سيقلاو « سيقلا قرما هباقلأ رهشأو «7"2ليلّضلا كلملاو
 تنبةمطافف همأ امأ. انبرم اك ثراحلا نب رجح هوبأو . هيلإ نوبستنيو هنودبعي اوناك

 هنإ اولاقف ء هبسن ىف ةاورلا ضعب هوو . 7"2نييبلغتلا لهلهو بيلك تخأ ةعيبر
 تنب كلمت همأ نإو « ىدنكلا ورمع نب سيقلا ئرمانب طْمّسلا نب سيلا قرما

 هيف مهعقوأ طاخ وهو . 147 بركي دعمنب ورمع طهر نم جح”ذمنب دن نب ورمع
 مهلك ًارعاش رشع ةتس ةيلهاللا ىف ناكو « رعاشلا اذه مسا عم همسا هباشت

 . سيقلا ىرما مساب ىمستي

 سيلو « داليملل سداسلا نرقلا لئاوأ ىف دلو هنأ نظيو « هدلوم ةنس فرعن الو

 ًارابخأ الإ هبابش ىف لوألا همايأ ىضمأ فيكو هتأشن نع حضاو ءىش ىأ انيديأ نيب
 هدرط ًارجح هابأ نأ معزب ذإ ىلكلا ماشه 2*!هاورام كلذ نم « ةروطسألا ابيلع بلغت

 « كلذ نم فنأت كولملا تناكو « رعشلا هلوق نم ةفنأ هعم مقي ال نأ ( مسقأ ) ىلآو

 ركبو بلكو 'ىبط نم : لئابقلا ذاذّش نم طالخأ هعمو برعلا ءايحأ ىف ريسي ناكف

 لك ىف هعم نمل حبذف ماقأ ديص عضوم وأ ةضور وأ ًاريدغ فداص اذإف « لئاو نبا

 ( رمحلا برشو « هعم اولكأو لكأف « داع مث دّنيصتف « ديصلا ىلإ جرخو موي

 ىلإ هنع لقتني مث « ريدغلا كلذ ءام دفني ىتح كلذك لازي الو . هنايق هتنغو « مهاقسو

 ( فراعملا راد ةعبط ) ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا هانصلءع» و 7٠/8 ىلع داوج رظنا )00

 0 . اهدعب امو ه؟/١ ١ ص فز وزلل عبسلا تاقلعملا حرشو 460 ص

 . مرو فاغأ (ع) ه ص ىدمآلل فلتخماو فلم او اهدعب امو
 . الالو قاغأ (:) ىطويسلل رهزملاو 7١ ص برعلا راعشأ ةرهمجو
 . اهدعب امو ما//و قاغأ 2( . © ص هل ىغملا دهاوش حرشو' 5

 ىف هتمجرت رظناو 78/9 فاغألا (؟)



 فض

 ىب نم لجي هب هاتأ « نملا ضرأ نم نوّممّدب وهو هلتقمو هيبأ ربخ هاتأف . و

 : لاق كلذب هاتأ املف « فاّصولا وبخأ روعألا را

 نوني رشعم انإ نومك ْنُمَد لع ُليللا لواطت
 م :

 نوبحم اناهأل ااننإو

 « ًادغ ركس الو مويلا وح ال « ًاريبك همد ىلّسمجو ًاريغص ىنحَييض : لاق من
 1 : لاق مث « الثم تبهذف . ”رمأ ًادغو مخ مويلا

 ُبَرْشَي ناك ام كاذ ذإ دغ ىف الو 2 براشل ىَحْضَم مويلا ىف ال ليلخ

 نهدي الو أ أرخ برشي لو امه لكأيال 7 ىلا ىحص املف  ًاعبس برش مث
 نهدب

 : لاقف « اقرب ىأر ليللا هّنَج املف « هرأثب كردي ىبح 8 ءاسنلا برقي الو ( بيط )

 لبجلا ىلعأب هانس ءىضي ٌلهأ ليلب قْرَبل ُثقرَأ
 (0دَقلا هنم عزعزت رمأب هتيئَكَن ثيدح قاتأ

 8 ةأَوََع 0 الأ مهر دسأ ىنب لتقب

 "9 لّوَحلا نيأو 2 نيأ»و ابر نع ٌةعيبر نيأف

 0 أ ام اذإ نورضحي امك هباب ىدل نورضحي الأ

 ها ا مم نر

 « ةبيتق نبا هقاس ىذلا ربخلا هلثمو . ىلكلا نبا تالوحنم نم وهف « هوبأ لتقو

  ًاقشاع اهل ناكو « عنص ام همع ةئبا ةمطافب رعشلا ىف ىف عنص امل هدرط هابأ نإ لوقي ذإ

 ريدغلا موي امم ناك ىبح « ةرغ اهم بلطي ناكو « اهيلإ لصي ملف ًآنامز اهبلطف

 غلب املف ( لزنمو بيبح ىركذ نم كّنبَن افق ) :هتديصق لاقف ناكام لجل ةرادب

 « هينيعب ىتتثاو سيقلا أرما لتقا : هل لاقف « ةعيبر هل لاقي ىلوم اعد هابأ كلذ

 ديبعلا : لوخلا (؟) . لابحلا مت : للقلا (1)
 . نيه : انه للج (؟)



18 

 فل! نعللا ع لاقف ء كلذ ىلع رجح مدنو . هينيعب هاتأف 2 (١1ارذاؤجا حبذف
 لاق هنإ مث « رعشلا لوق نع هاهنف « هيبأ ىلإ هدرف . . هب ىتأف : لاق « 0

 لتقم هغلبف « هدرطف هابأ كلذ غلبف (ىلابلا للطلا اهيأ احابص معنا الأ) :
 هبولسأ سفنب لمتكيو هقباسب ىتلي ريلا اذه نأ حضاوو . ايس 0
 هتيحاص ايف ركذي ىلا هتقلعم تايبأ ضعبل ًاحيضوتو ًاقيلعت عنص « لحتنم وهف
 نم ةاورلا ضعب هلاق ام نيربحلا نيذه لثمو . لجل ةراد موي اهعم ركذيو ةمطاف
 . هئاسن ضعبب هلزغتل هدرط هابأ نأ

 راعشأ نم اهب لصتي ام لكو ىه لاحتنالا ةرهاظ رابخألا هذه نأ قحلاو
 هراعشأ هيلع لدت ام اومهلتسا ةاورلا نم هريغو ىلكلا نبا نأكو « هناسل ىلع اهوقوسي
 « رابخألا هذه اوقفلف « ءاسنلا ةلزاغمو دي ديصلاو بارشلاب اًنبص ناك هنأ نم ةحيحصلا
 ةرسأ نم ًاريمأ ناك هنأو ةينثولا رصع ىف شاع هنأ مهافو ٠ راعشألا ضعب اهونمضو
 نع نوعا يد ةايح ايحي نأ بجع الف لئابقلا نم ريثك ىلع اهدايس ضرفت
 مولا

 « "نما رهظ وهللاو ديصلا ىلع فكاعلا ىّتفلا اذهبلق نأ ثبلي ملرهدلا نأ ىلع
 دب الو « برعلا ةداع ىلع هرأث ذخأ نم هل دب ال «روتوم وه اذإو « « لتقي هوبأ اذإف
 . هيبأ ةلتق دسأ ىنب ىلع هتليبق ةدنك كلمو هئابآ كلم دادرتسا ليبس ىف دهاجي نأ
 ًادفو  دمحأ نب ليلخلل ةياور ىف  هيلإ هيلإ السرأف «ةبقاعلا اوفاخ دسأ ىبب نأ رهظيو
 ةرظّتلا وأ ءادفلا وأ صاصقلا : الث ىدحإ دفولا هيلع ضرعو «٠ ةضوافملل
 دقل» : لاف « برحلا نوكتو تر دقعتف ٠ لماوح لا عضت ىح( لاهمإلا )
 ب ةقان وأ المجس هب ضاتعأ نل ىفإو « مد رجلا ءفك ال نأ برعلا تملع
 نوطب ىف ةّنجمألا اهتبجوأ دقف ةرظنلا امأو«. ديغمعلا تّفو ءدبألا ةبس كلذب بستكأف
 بولقلا لمحت كلذ عر نما هديك عال نوفرعتسو ءاببس اهبطعل نوكأ نلو « اهتاهمأ
 ةدنك ناسرف نع اهاجد“ مكل فشكتي ًاديورو ( امدإلملع ةنسألا قوفو تح

 . ميبلاط هنأ اوفرع دقو « (؟57هنع اوضهنف « ريمح بئاتكو

 ) )1١ص ىطويسلل ىغملا دهاوش . ةيشحولا ةرقبلا دلو : رذؤحلا ١ .

 اهدعب امو ١٠م" ىاغألا (؟) حرشو ه١/4 ءارعشلاو رعشلا رظنا .
)١( 



 م

 « 2١ ىلكلا نبا هاور امم هرثكأو « دسأ ىنبل هبلط نع ريثك صصق اناقليو

 ونب تملعو « دسأ ىب ىلع رصتلا ملأف بلغتو اركب لزن ىبح لحترا هنأ معزي ذإ

 سيقلا ؤرمالبقأو .مهب اوطلتخاف « ةنانك ىبب ىلإ اوثحلو اولحتتراف « مه ربدي مب دسأ

 عضوف « دسأ ىبب مهبسحي وهو « ةنانك ىبب ىلإ ىهتنا تح بلغتو ركب نم هعم نم
 نمي همودق اوفرع دق دسأونب ناكو . ”هَتسبلَط اوسيل مهنأ ملعأف « مهيف حالسلا

 « مهيف ىلتقلاو ىحرحللا ترثك ىتح « مهلتاقو « مهقحل ىتح مهعبتف « اولحرف « هعم

 « مهوعبتي نأ اوبأ بلغتو ركب تحبصأ املف ءدسأو نب تبرهف « مهيب ليللا زجّحو
 « ريمح قحل ىح ههجول ىضمو . هنع اوفرصناو « كرأث تبصأ دق : هل اولاقو

 ىريمحلا ريما دئرم ىعدي ( ريمأ) لئيَسقب لزنف «هورصني نأ اوبأف ةءونش ”دزأ رصنتساف

 راسف « الاجر لئابقلا نم رجأتساو برعلا نم ذاذش هعبتو « لج ةئامسمخي هتدمأف

 رذنملا نب ورمع ىلإ أكب هنإ لاقيو « هوكرتف اوداع مهنإ لاقيو « دسأ ىبب ىلإ مهب
 . برهف « هبلطف هناكمرذنملا غلبو « هراجأف ربص نم امهنيب ام رّكذو ءامسلا ءاه نبا

 نم باهش نب ثراحلا ىلإ أجلف هيلإ شويحلا هجوو هبلط ىف ّحلأ رذنملا نإ ةياور فو
 ملسي مل نإ برحلاب هرذني هلاجر نم ةئام رذنملا هيلإ لسرأف « ةلظنح نب عوبري ىب

 ىف لزن ىح ههجو ىلع سيقلاؤ رماجرخف .رارّملا لكآ ىنب نم هعم نمو سيقلا أرما
 هنعلوحت مث « هراجأف ىدابالا بابضلا نب دعس ىلع مهلبق لزن لب ليقو بط ضرأ

 تلذبف «ةيئاطلا ناهبَن ىبب ةريشعوحن ههجو ىلوو . همركأف « اطلا مَن متنب ىّلعملا ىلإ

 لازي ال رذنملا ناكو . ىئاطلا نيوج نب رماعب لزنف اهلع جرخ مث « الام نم هل

 ىلع هلدف رباجس نب ورمع ىمسي ةرازف ىب نم لجر ىلإ 'ىط نع لوحتف « هعبتي
 ىبلكلا نبا معزي انهو . هيلإ اجلف « ءاهتب قلبألا نصح بحاص ءايداع نب لأومسلا

 ماشلاب ىناسغلا ةلبجب نب ثراحلا ىلإ هل بتكي نأ هنم بلط هنأ ةاورلا نم هريغو

 ىح ىضمو . حالس نم هعم ناك امو هلاومأو هلهأ هعدوتساو « رصيق ىلإ هلّصويل
 مضو « هتلزنم عفرو همركأف ناينتدوج ذئنيح وهو « ةينيطنطسقلا ىف رصيق ىلإ ىهتنا

 حاتمطلا هل لاقي دسأ ىب نم لجر ناينتسوجىلإ "سدنا لّصف الو . ًافيثك آشيج هيلإ
 هنأ ركذ شياب كلنع فرصنا امل هنإو ,؛ رهاع ىوتغ سيقلا أرما نإ » :هل لاقف

 )١( اهدعب امو 5. /و فاغألا .
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 « برعلا ىف اهب اهربشي ًاراعشأ كلذ ىف لئاق وهو ءاهلصاويو كتنبا لساري ناك
 ةجوسنم ةمومسه ىبثو ةللحب ذئنيح رصيقلا هيلإ ثعبف . كحضفيو اهحضفيف
 اذإف « كل ةمركت اهسبلأ تنك ىتلا ىتلحي كيلإ تلسرأ ىنإ : هل لاقو « بهذلاب

 تلصو املف . لزنم لزنم نم كربخب "ىلإ بتكاو « ةكربلاو نعلاب اهسبلاف كليلإ تلصو
 « حورتقلا اذ ىثس كلذلف «هدلج طقسو مسلا هيف عرسأف «اهن هرورص دتشاو اهسبل هبلإ
 : كلذ ىف لاقو

 '"ةاسؤبأ سّبلي امم ىنسِبْلُِيل هضرأ دعُب نم محامطلا حّمطدقل

 انيفنأ ”طفانست نكن اهنكذو.٠ ' ”ةيونم كرف سفن ..اهننأ "ولف

 :لاقف « اهب رضتحا ةرقنأ ىعدت مورلا دالب نم ةدلب ىلإ راص املف
 7 22و ل. هد راكد هل 2 2 ه و
 (3! هر جنعشم ةنعطو هرفلحسم ةبطح بر

 ب 5 2

 هرمنآأ ضراب تذدح هريحدم هو م١ 0 ا 000 تا 2 ً 2 كر دو همه

 بيستع هل لاقي لبج حفس ىفتنفدف كانه تتام كولملا ءانبأن م ةأرما ربق ىأرو
 : لاقف اهنصقب ريخأف ءابلع لأسف

 ْبيِسَع ماقأ ام مقم ىنإو بيرق رازلا نإ انّياجأ

 بيست بيرغلل بيرغ لكو انه اه نابيرغ انإ انتراجأ
 1 . « ! كانه هربقف « ةأرملا بنج ىلإ نفدف تام مث

 نع اهللمجا ىف تيور هريصمو هيبأ لتقم دعب سيقلا ئرما نع رابخألا هذهو
 « لصأ اهل نوكي نأ نكميو . حضاو نيب اهيف قيفلتلاو « هيوري اهف مهملا ىلكلا نبا
 هنكلو « هئابآ كلم دادرتسا ًائبع لواح سيقلاؤ رما نوكي نأ وهو « ثداوحلا هب دهشت
 نب ثرالا ىلإ ءوجللا لواح دق نوكي نأ ًاضيأ نكمملا نمو . هتياغ قيقحت نود تام

 .. قيرطلا ىف تام هنأ ريغ « ةينيطنطسقلا ىف ناينتسوج- ىلإ هلصوأ هنأو ىناسغلا ةلبج
  نيح صاصقلا اهجسن « ةلحتنم ةصق هنم هفرشل ناينتسوج رأث ةصق نأ ققحلا نمو

 . منذو ًاماعط ةئلتم : ةزيحتم ةنفج (؟) : ةرجنعتم ع ةبهسم : ةرفثحسم (1)
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 ةينيطنطسقلا ىف هولخي ال نأ اودارأ مهنأكو « ةيمارغلا هتارماغم رخفي هرعش ىف هودجو

 رصيقلا عم لخدي هولعجف اودامت دقو « ةئيرحلا تارماغملا هذه بورض نم برض نم

 . هتلصاوو هتقشعف هيلإ ترظن هتنبا نإ و «همداني ناك هنإ اولاقو مامخلا

 تسمّط ثيحب « سبقلا ىرما ةايح ىف ًاعساو ًارود بعل صصقلا نأ قحلاو

 نأ ىلإ نيسح هط بهذ ةمَث نمو « هدعب وأ هيبأ لتقم لبق ءاوس « اهملاعم
 هدنع نم هعوجر ىف هتومو رصيق ىلإ هباهذ نم همعزت امبو اهليصافتب هتايح
 جاجتلا ىلع راث ىذلا ىدنكلا ثعشألا نب نمحرلا دبع ةايحل ليثمت ىه امنإ

 نيسح هط هيلإ بهذ امفو . ''”هاعسم ىف قفخأو « كرتلا كلمب ةناعتسالا لواحو

 | . ةيعبلا لاينر ةنئارنا نوايرم
 سيقلا ئرما ىلإ ةراشإ ىأ مهدنع دجن مل نييطنزيبلا نيخرؤملا ىلإ انعجر اذإو

 دقو ءءامسلا ءام نب رذنملا دض اهنم ةرصنلا هبلطو ةظنزيبل هترايزو ىدنكلا رجح نبا
 ةنس نميلل ةشبحلا وزغب همسا نرتقا ًاسيق ىعدي صخش مسا «سوبب وكورب» لذع درو

 ركذو « سرفلا دض شوولا دوقي نأ هنم بلط رصيقلا نإ لاقيو « داليملل 4

 ىد نازوك نظ مث نمو .. ؟"هيدل ةرافسلاب هفلك ناينتسوج نأ (« سوسؤون »
 نيح ةصاخو «٠ 9(2سيقلا ؤرما وه نيخرؤملا نيذه دنع روكذملا اسيق نأ لافسرب
 . ءامسألا ىف هباشت درجم اذه نأ نظلا ربكأو « ةينيطنطسقلا روزي هآر

 ىعدي صخش مسا ةحارص ىف تركذ ةينانويلا ةيخيراتلا رداصملا ضعب نأ ىلع
 ىف لئابقلا ىلع ريغي لعج دقو « سرفلا كولمل نيعباتلا برعلا نم ناك سميقلا أرما
 1هئطء هباتوي ةريزج ىلع ىلوتسي نأ عاطتسا دقو اهيلع هناطلس طسبيو زاجحلا ىلاهش
 «مورلانم سوكملا لامع اهنم درطيو -- ةبقعلا جيلخ لخخدم ىف ةيلاتلا ناريت ةريزج--
 برعلا فقسأ ةطنزيب ىلإ لسرأف « هل مهو زغ ةفاخم « مورلا عناصي نأ ىأرف داعو

 ىلع امك اح هنيعي نأ ىف رصيق ضوافيل « داليملل 507 ةنس همكحل اوعضخ نيذلا
 ىف فقسألا حجنو . كراليف بقل هحنمبو « ةبقعلا جيلخ لحاس ندرألا ىونج

 )١( نص لهاحلا بدألا ف  5١١اهدعب امو . )١( ةحفصلا سفن ىف ىلع داوج رظنا .

 اهدعب امو ؟5هر/* ىلع داوج (؟) .
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 ىلإ داعو « هماركإ ىف غلابو « هتمصاع ةرايزل سيقلا أرما رصيقلا اعدو « هترافس
 , (١)هدالب

 نيعباتلا برعلا نم ناك هنأو ريمألا اذه نعةينانويلارداصملا كلت هركذت امم « حضاوو

 ركذي بيبح نب دمحم نأ فيرطلا نم لعلو « نييمخللا نم ناك هنأ ء سرفلا كلل

 ” بصن ىذلا وه (م 58 - 4ها/ل) سرفلا كلم زوريف نأ « ربحملا» هباتك ىف

 ' مل خيراتلا اذه ىف ةريحلا كولم ىلإ انعجر اذإو « اكلم ىمخللا رذنملا نب سيقلا أرما
 نم ةينانويلا رداصملا هركذت ام دكؤي ام كلذ فو « مسالا اذهب ىمستي نم مهيب دجن

 ' « سرفلا ًايلاوم ةيدانويلا رداصملا لوقت امك أدب هنأكو « زاجحلا ىلاهش ىف اكلم ناك هنأ

 ناك هنأ [ضيأ انب رمو « لاهشلا ىف ةيناندعلا لئابقلا ىلع هناطلس ضرفي نأ عاطتسا

 رجح هانبا تاراغلا هذه دوقي ناكو ءمورلا موخت ىلعسماحلا نرقلا رخاوأ ىف ريغُي

 ىلع ىضقي نأ عاطتسا ثراحلا نأ ىلع لدي ام كلذ ىف نوكي دقو . بركي دعمو

 نييمخللا ىلع ىضق هنأكو «ةبقعلا جيلخ لحاوسو زاجحلا ىلاهش ىف ىمخللا سيقلا ىرما
 ىضق هنأكف ؛ هناطلسل ةريحلا ةرامإ عضخمي نأ عاطتسا هنأ انب رمو ء ةريزحلا ىلرغ ىف

 رهظ ام ناعرس ذإ « اليوط مدي مل كلذ ناك نإو ٠ قرشلاو برغلا ىف مهلود ىلع

 « ىدنكلا همصخخ ىلع ىضقف « هشويحي ناورش ونأ ىرسك هدمي ءامسلا ءام نب رذنملا

 اهكالمأ تلخد دقف « دعت ملف ةيبرغلا ةرامإلا امأ « ةيقرشلا ةيمخللا ةرامإلا تداعو

 ّْ . ةنساسغلا كلم ىف

 ىدنكلا رجح نب سيقلا ىرما رابخأ نأ ىلع لدنل كلذ نايب ىف انلطأ امنإو

 نظن انك انه نمو «٠ ''”ىمخللا سيقلا ىرما رابخأب برعلا ةركاذ ىف تطلتخا
 ةصقلا هذه عفدن انكو « ةطنزيب رصيق رزي ملىدنكلا رعاشلا سيقلا أرما نأ اًنظ

 اليوط رعاشلا اذه ثكمو سرفلا ىلع هب . اهدعب امو ؟50/# ىلع داوج رظنا )١(

 ىللعو ماشلا ىلع لمعتسا مث « ةينيطنطسقلاب ىف رايه لاق طلخلا اذه نم ببسيو (؟)

 بقل مث نمو دودحلا ىلع كانه شيعت ىلا لئابقلا لمع : ةيمالسإلا فراعملا ةرئادب هل هتمجرت

 نيب ةرقنأ ىف قوت هنكلو ىلاولا ىأ كراليف بقلب نب ثراحلا ةحيصنب ناينتسج روطاربمإلا

 ..هبصنم يلوتل هليحر ءانثأ ىف ه4 ٠ و هم. ىاع سيقلا أرما اعدف ماشلا ةيداب ىلإو ىناسغلا ةلبج
 نيعتسيل م ه٠ ماع ىلاوح ةيئيطنطسقلا ىلإ

1 

 هنأ ىدنكلا ثراحلا رابخأ ىف انب ًرمو . مورلل هءالو ىصأو « مهنع لقتسا مث
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 هيبأ رأثب ذخأي نأ لواح هنأ ىف باترن ال اننأ ريغ . هلتقم لوح تجسن ىتلا ةليوطلا

 خيرات طبضلاب ٍفرعن الو « تام نأ ثبلي مو . حايرلا جاردأ تبهذ هتالواحم نكلو

 هيبأ ىلع تضقتنا لئابقلا نإف ه٠40 و هس. ىتنس نيب نوكي نأ بلغيو « هتوم

 . ثراحلا هدج لتنق وأ اهيف ىفوت ىبلا ةنسلا ىهو ه7 ةنس ذنم همامعأو

5 

 هناويد

 (2+ كادمع) نالس ىد هعبط نم لوأ ناكو « ًارارم سيقلا ئرما ناويد عبط

 « ةتسلا ءارعشلا نيواود » باتكل نيتطوطخم نم هجرخأ دقو ١81880 ةنس سيرابب

 « ةدبعنب ةمقلعو ةرتنعو ةفرطو ريهزو ةغبانلاو سيقلا ئرما نيواود ىهو « ىرمتنشلل

 نأ دعبو « ىعمصألا ةياورب نيواودلا هذمل هحرش ىف ظفتحي ىرمتنشلا نأ فورعمو

 رشن دقو . ىرخأ تاياور نم تادايزلا ضعب اهيلإ فيضي رعاش لك ىف اهنم ىهتني
 « سيقلا ةئرما دئاصق ىف ءايدألا ةفحتو سيكلا ىوذ ةهزن » مساب ناويدلا نالس ىد

 . ىرمتنشلا حرش نم هترشن ”درجو
 ملو 1817١ ةنس ىف ةتسلا نيواودلا رشنب (مهطلسدمدع) دراولأ قرشتسملا ىّتنعو

 نع ةيورم ةخسن نم هرشن دقف « سيقلا ٌءئرما ناويد ىف ىرمتنشلا ةياورب ذخأب

 بدألا بتك ىف هيلإ ًابوسنم هدجو امم ةعوطقمو ةديصق ريغ هب قحلأو « ىركسلا
 .ناريإو دنهلاو رصم ىف ىبويلطبلا ركب ىلأ ةعنص نم كلذ دعب ناويدلا عبو . خيراتلاو
 هدجو ام لك اهيف قاس جعملا فورح ىلع ةبترم ةرشن ىف ىلودنسلا نسح هجرخأو
 ءارعشلا ةيقب عم اقسلا ىطصم هجرخأ امك . ةيخيراتلاو ةيبدألا بتكلا ىف هيلإ ًابوسنم

 .( ىلهاجللا رعشلا راتحم » اهامس ىلا هتعومجم ىف ىرمتنشلا ةياور ىلع ًادمتعم ةتسلا

 رادب ةديدج ةيملع ةرشن ناويدلا مهاربإ لضفلا وبأ دمحم رشن 1468 ةنس ىف
 نم عاطتسا « تاطوطخملا نم ةفئاط ىلع هترشن ىف دمتعاو ٠ ةرهاقلا ىف فراعملا

 ىرمتنشلا ةخسن نع القن ىعمصألا ةياورب أدبو . هتاياور ىلع هعزوي نأ املالخ
 يرمتنشلا نيب لصي قيثو دنسب ظفتحت ىلاو انمدق ام" ةتسلا نيواودلا مضت ىلا

 ةعوطقمو ةديصق نيرشعو نام ىلع لمتشت ىهو «ةقثوم ةياور ىهف « ىعمصألاو

3-3 
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 ةياور ىهو ىسوطلا ةياور نم ةعوطق»و ةديصق ةرشع عستب اهعبتأو ٠ ىرمتنشلا حرشب
 ىف عقتو « اهلاحتنا ىلع ىسوطلا "صن ةياورلا هذه نم تادايز كلذ ليو « ةيفوك
 ىرصملا ساحنلا نباو ىركسلا خسست نم تادايز مث . ةعوطقمو ةديصق ل"

 دقو . ةئام هتاعوطقمو ناويدلا دئاصق غلبت كلذبو . نيبفوكلا ضعب نع لبس ىأو
 انظحال تاياورلا هذه ىف ثحبن انذخأ اذإو . ًاقيقد ًايرخت لضفلاوبأ اهب قحلأ
 دقو « .انسلا ةلوصوم ىهف « ىعمصألا نع ىرمتتشلا ةياور ةقثلا ىف اهالعأ نأ اوت
 اهم ًاريثك دجن اهجيرخت ىف رظنلا درجمبو « ةيفوك تاياور نم تادايز اهالت
 ذخألا حصي الو « ةقيثو تسيل تادايزلا هذه نأ كلذ ىبعمو « ةاورلا هيف كش

 .لهس ىنأو ساحنلا نباو ىركسلا نع ىرخألا تادايزلا اهلثمو ءابيلعدامعالاو اهتومضعع
 ةياور ىه اهساسأ ىلع هصحفنو ناويدلا شقانن نأ .ىغبتي ىلا ةياورلاف نذإو

 رعش لوح موحت ىلا ةماعلا هنبشلا ظحالن نأ ىغبني اهتشقانم لبقو « ىعمصألا
 ناك هنأ هنع ىور ذإ هسفن ىعمصألا ناسل ىلع ءاج ام اهمهأ لعلو « سيقلا ىرما
 ًافتنالإ ةيوارلا دامح نع وهف سيقلا ئرما رعش نم انيديأ ى ءىش لك »:لوقي
 0 نبا لباقي هراعشأ ىف دامحو «2١١ ءالعلا نب ورمع ىنأو بارعألا نم اهانعمس

 ش نم ًاريثك نإ لاقي» : ىئابزرملل حّشوملا فو . هلوحنم نم اهرثكأف هرابخأ
 سبقل ئرما رعش نم ًاريثكنإ لاقي ىشايرلانعو ٠ هعم اوناككيلاعصل سيقلا ىرما
 . 2200 هريغو ةئيمق نب ورمع لثم هعم نونوكي اوناك نايتفل وه امنإو « هل سيل

 نيبو هنيب ةياورلا تدعب دقف «سيقلا ئرمادهع مدق كلذ ىلإ فيضن نأ دب الو
 نآدبالو . هئانآ ةلودلاوز ذنم نأش م دعي حلو «هموق نم ليدأ دقو « نيودتلاروصع

 جاب! اومست نيذذلا ءارعشلا نم ريثك لهاا رصعلا ىف ناك هنأ ًاضيأ فيضن
 نأ ىغبنيو . هرعش ى مهرعش لخادت دقو« رشعةتس اوغلب مهنإ لاقي ىح «سيقلا ىرما

 . دامح ةياور نم اهلخخد امل « ةقيثو ريغ هتدابشب ىعمصألا ةياوز نأ ادبأ ىبسسنن ال

 رعش ىف لاحتنا نم لخخد ام ةرثك نوظحالي ىعمصألا ريغ نورخألا ةاورلا انمامأو

 هيف ركذي لصف « هتخسن ىف نيلصف كلذل درفي ىبوطلا ىرتل ىح سيقلا ئرما
 . عونصملا ثدحتسملل هدرفي لصفو ٠ لوحنملا ميدقلا

 )١( ص مالس نيارظناو 4# ص حشملا (؟) . 7ص نييوحتلا بتارم 1١74 .



 1 ْ ش

 كلذلو « هراعشأ نه ريثك هيلع فيزو هرابخأ تفر رعاش ءازإب نذإ نحن

 ابيف اناقلي ام لوأو «سارتحالاو رذحلا نم ليلق ريغب ىعمصألا ةياور ىلتن نأ ىغبني

 ال هتياور نأ ريغ « اهاور نم لوأ ًادامح نإ لاقي ىلا تاقلعملا نيب ىهو « هتقلعم

 ' ىعمصألا اهاورو ىضلا لضفملا اهاور دف نيقثوم ةاورل ىرخأ تاياورب تعفش

 : هلوقب ىدتبت ىلا ىهو « تايبأ ةعبرأ اهنم ركنأ هنأ الإ

 00 ٍكلَذ ىم لهاك ىلع اهّماصع تلعج ماوقأ ةَّيرِو

 ةاورلا ضعب اهسن مت نمو « كيلاعصلا رعش لكاشت اغغإ « هرعش لكاشتال 5

 حور نم ىهو ( ىلابلا للطلا اهنأ ًاحابص ' مع الأ) هتديصق اهيلَو . كر * طبأت ىلإ

 ىعمصألاو ىبضلا لضفلل دنع يلو ىهف « ةاورلا اهيف كشي ملو « ةقباسلا ةديصقلا

 (بدتتج مأ ىلع ىآرم ”ىيلخ ) ةثلاثلا ةديصقلا امأ . هل اميثن انك كلذلو « ةديبع ىأو

 لحفلا ةمقلع نيبو هنيب مكحت ىبح بدنج مأ هتجوزل ةباجتسا اهمظن هنإ لاقي ىلا

 '"؟بدنج مأ ةصق نم اهيفىوطي امو ىه اهومبتلو اهيف اوكش ءامدقلا نإف رعشأ امهيأ

 ن؛ ةعقلعل اميورو امبزو ىلع ةديصقب تطلتخا اهنأ ظحال نم ةاورلا نم نأ ىلع

 أ نأو ةضراعمل ةصق عنصي ةاورلا ضعب لعج ىذلا وه اذه لعلو « (؟) ةدبع

 نرقلا لئاوأ ىف شيعي ناك ةمقلع نأ نيظحالم ريغ « نيرعاشلا نيب تمكح بدنج

 . سيقلا ئرما ىرصاعم نم سيل وهف « عباسلا

 رصيق ىلإ هتلحر فصت ( ارصقأ ناك ام دعب قوش كلامس ) ةعبارلا ةديصقلاو
 ىبلكلا نبا هعضو امم ةاحرلا هذبب لصتي ام لكنأل اهدر كلذ ىنكيو « ًاببسم ًافصو

 ( ضيم هارأ قرب ىلع ىنعأ) ةسماحلا ةديصقلا ىف هسفن ىعدصألا كشو . هبارضأو

 ةديصقلا لبقنذأ نكميو . 7*2 ىدايالا داود“ ىنأل تاياورلا ضعب ىف بسنت اهنإ لاقو

 . .هيبأ لقمع هلاق امم تناك اميرو ( تاركبلاب ىلا رانك تيشغ ) ةسداسلا

 نب ربوع حيدم ىف ىهو ( مهنود سمأ منك موق نإ الأ ) ةعباسلا ةديصقلا امأ

 ا نم لا 0 « هب لمحت ىذلا لبحلا : ةبرقلا ماصع )١(
 رظناو 58١ ص سيقلا ئىرمأ ناويد 0 . ةلحرلا دوعت : لحرم

 . ١75 ص ةديبع ىنأل ليخلا باتك ( فراعملا راد عبط) سيقلا*ىرماناويد رظنا 0

 . 08 ص ناويدلا (ه ) . "ال9 ص



 حل

 انك: كلذاو « 2١١ ىبضلا لضفملا نع هاور ام نيب ىبوطلا اهوري ملف ىميغلا ةنجش

 ةنماثلا ةدرصقلا ىف دمع دا لضفلا دنع رهظي اهف ت تبثت مل األ اهعفدن

 * كبذ افق ) ةعساتلا ةديصقلاو . "هيلع ةلومحم اهنإ لاقو ( ىناجشف هترصبأ ”للط نمل)

 لصتت ىهف «هضرم ى اهيلع 'لمْميُ ناك تابشخ ركذت (نافرعو بيبح ىركذ نم

 ةرشاعلا ةعوطقملاو . اص ىلإ نانئمطالا نكمي ال كلذل ىهو « رصيق ىلإ هتلحر ةصقب

 ف ؛هراجأ قاهبت حيدم ى تليق (هتارجح ىف حيص ابن كنع عد)

 ةيداحلا ةديصقلاو . ةحيعص تناك امبرو هل رذنملا ةدراطمو لئابقلا ىف هفاوط ءانثأ

 ورمع ىنأ نع ىعمصألا هاور امم ىهو « ةديج (بيغرمأل نيعضوم انارأ ) ةرشع

 دقتف ( ا نم مكدنع ىل له ىوامأ ) ةرشع ةيناثلا ةديصقلا امأ . 2 ءالعلا نبا

 ةرشع ةثلاثلا ةديصقلاو . 2؟”ىدسألا مزاخ ىلأ نب رشبل اهمأ ىنابيشلا ورمعوبأ ىور
 كلذلو « ةمومسملا ةلحلا ةصق ىلإ اهتايبأ ضعب ريشت (اسعسعب ميدقلا عبررلا ىلع الأ )

 حيدم ىف اهمظن ىلا ةرشع ةعبارلا ةديصقلا لبقن نأ نكميو . اهضفرن انك

 هلهأ ىلإ ىبلق ام كرمعل ) هلوقب اهلهسي ىلاو هراجأ نيح ىدايإلا بابضلا نب دعس

 لبقتنأ نكمي كلذكو . ًاعيمج لضفملاو ةديبع وبأو ىعمصألا هل هتبثأ امم ىهو ( رحب

 فوع نب عينبس باتع ىف ىهو ( ماحسب اهتيشغ رايدلا نمل) ةرشع ةسماحلا ةعوطقملا
 : هيبأ لتقم دعب هلاق امو

 نعلاقو ىسوطلا اهركنأ دقف( لئاحلاب ةّيوامراد اي )ةرشع ةسداسلا ةعوطقملا امأ

 ةرشعةعباسلا ةعوطقملانأ فبيرالو .«*”اهفرعي ةاورلانم ادحأ دحي مل هنإ متاح نب دمحأ
 «ديصلاهيمرو ىلاطلا حبسملانب ورمع فصت األ «هيلع ةلومحم لت ىبنم مار بر)

 لوسرلا ىلع دفو ذإ « سيقلا ئرما نمز نع رخأتم هنمزو « هل برعلا ىبرأ نم ناكو
 دنه اي) ةرشع ةنماثلا ةعوطقملاو . "2١ برعلا نم هيلع دفو نميف مولع هللا ىلص

 كالام نب سيقلا ىرمال اهنإ لاقو « هيلإ تن لالار كنأ (ةهوب ىحكتت ال

 ىف اهمظن ىلا ( اهلك مجاربلا هللا حبق الأ ) ةرشع ةعساتلا ةعوطقملا امأ . ١" ىريمحلا

 . 41١١ ص ناويدلا (ه) . "و0 ص ناويدلا . .)١(

 ( نجنتوج ةعبط ) ديرد نبال قاقتشالا )١( . "48 ص ناويدلا (؟١)

 ا . ,٠٠+ ص ناويدلا (؟)



 ؟ ا

 ىارعألا نبا ناك دقف بالكلا موي ىف ليبحرش هم تلذخ نيح ميت نم لئابق ءاجه

هلاق ىلا (ًابسسح اونتبا فيعىنب نإ) ٠ مد ةعوطقملا امأو .١2!اهفرعيال
 حيدم ىف ا

 بهذي ال هللاو )11 مقر ةعوطقملا امأو . ةحيحص نوكت نأ نكميف ةنلجش نب رثيوع

ق هنأ نووري مهنأل ةلحتتم اهنأ نافلا بلغأف (الطاب ىخيش
 هيبأ لتقم هغلب نيح اهما

 ةعوطقملا ىعمصألا ركنأ دقو . هلتقم ًاضاح ناك هنأ ىدع نب متيحل ةياور ىف انب ّزمو

 فهل ايالأ) مع مقر ةعوطقملا نوكت نأ نكميو (١'2. ىزعفف ”لبإ نكتالإ الأ ) "هر

 ( ةحيحص ةنانك ىببب عقوأو دسأ ىب أطخأ نيح اهمظن هنإ لاقي ىلا (موق رثإ دنه

 دورشعلاو ةسماخللا ةعوطقملاو ىئاطلا ىّلعملا ايف حدمي ىلا 54 مقر ةعوطقملا اهلثمو

 ةعوطقملا امأ . هل رذنملا ةدراطم ءانثأ ىف همظن امم امهو « نورشعلاو ةسداسلا اهدنَأو

 ورم ىفأ نع ىعمصألا هاو امف ( فطَو اييف ءالئطَسه ةمبد ) نورشعلاو ةعباسلا

 نو سشععلاو ةنماثلا امأ « قيثولا هرعش نم كلذل ىهو « «”ةمرلا ىذ نع ءالعلا نبا

 سقلا ؤرما لوقيث يحب « ىركشيلا مدوتلا نيبو هنيب روطشلا ةزاجإ ىلع رودت ىلا

 ىذلا وه اهماهتا لعلو « ةاورلا عنص نم اهنأ نظلا بلغأف معوتلا تيبلا متيو ًارطش

 . ىيضلا لضفملا تبثلا ىوارلا ىلإ هتياور دنسأ ام نيب ابيوري ال ىبوطلا لعج

 امض « نييلوألا نيتديصقلا ىوس ىعمصألا ةياور نم احيص قبب ال نذإو

 ةعباسأا ةعوطقملاو ةرشع ةيداحلا ةديصقلا ةقثلاو ةحصلا ىف امهلثمم « ناتلوطم

 ماقرأ تاعوطقملا كلذ دعب لظتو « ءالعلا نب ورمع ىلأ نع اتيور امبأل نورشعلاو

 نوكت نأل ةلباق 55 2غ 30ه ء94 ع مس عسسء عوو 314 15 ع

 اهبف ضرعتي ءهيبأ لتقم دعب  تعص نإ  تمظُنن ةريثكلا اهترثك نأ ىلع . ةحيصص

 ىذلا هثيدح ءانثأ ىف ىلكلا نبا ناسل ىلع اهنم ةفئاط تيور دقو ؛هودر نمو هوراجأ ن

 « مهيلع لئابقلا هئادعتساو دسأ ىبل سيقلا ىرما بلط نع ىناغألا بحاص هل هاور

 وأ ةقلعملا وه امن هل حيحصلا تباثلا امنأكو . ةحيعص نوكت نأ نكمب اهنإ انلق كلذلو

 ةرابعب وأ « ءالعلا نب ورمع وبأ هل هدشنأ ام مث « اهنيلاَو « هناويد ىف لوألا ةديصقلا

 . نورشعلاو ةعباسلا ةعوطقملاو ةرشع ةيداحلا ةديصنقلا ىرحتأ

 )١( ص ناويدلا  . 5١4ص تناويدلا (م) ١454 .
 نص ناويدلا (؟) ا١١ .
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 هرعش م

 هرعشو ةدنك نه ىنمب هنأل « هعيمج سيقلا ىرما رعش دري نأ نيسح هط لواح
 دقف سنحلا ةينب تناك نإ ةدنك نأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم دقو « ةغللا ىثرق
 لئاوأ ذنم تعاذو تداس ىبلا ىه شيرق ةغل نأ انب رم امك « ةغللا ةيناندع تناك
 لئابقلا ىلإ بستني نم مهْنم ءاوس نييلامشلا ءارعشلا عيمج ناسل ىلع ىلهاحلا رصعلا
 عضو اهلخد هرابخأو هراعشأ نأ انفلسأ دقو « ةينمبا لئابقلا ىلإ بستني نمو ةيناندعلا
 هنم قت مل اننأ انأر دقو «ةلمج هرعش راكنإ ىلإ انب ىهّتني ال هلك اذه نأ ريغ . ريثك
 . ةليلق ةلق ىلع الإ

 : نيحضاو نيمسق مسقنت اهنأ ةليلقلا راعشألا هذه ىلع ظحالي ام لوأ لعلو
 5 ةقلعملا ودعي الف لوألا مسقلا امأ . هلتقم دعب همظن امسقو هيبأ لتقم لبق همظن |مسق

 هاور امم ًاعيمج امهو ( ىلابلا للطلا اهيأ ًاحابص 'يعالأ ) هناويد ىف ةيناثلا ةلوطملاو
 رادب ناويدلا ةعبط ىف امهجيرخت نم نيبتي اك ةديبعوبأو ىبضلا لضفملاو ىعمصألا
 « لويسلاو رطملاو قربلا فصوب اًصاخ ًاءزج اهيف اندجو ةقلعملا ىلإ انعجر اذإو .فراعملا
 نع ءالعلا نب ورمعوبأ اهاور ىلا نيرشعلاو ةعباسلا ةعطقلا ىف عوضوملا سفن دجنو
 نأ فوعن نحنو . لقألا ىلع ءزحلا اذه ةحص دكؤي ام كلذ ىف لعلو . ةمرلا ىذ
 ناك صربألا نب ديبع نأو «2')ءاهت نم برقلاب دسأ ىب رايد ف بش سيقلا أرما
 ىلع امهعامجاو . ©"0هيف هناسحإو رطملل هفصوب ةاورلا نيب رهشا دقو « هرصاعي
 . هنم سيقلا ىرما ىلإ بسني ام ةحص ىلع نيب ليلد فصولا اذه

 « سيقلا ئرما ىلإ اهتبسن دكؤي ام اهايانث نيب لمحت ةقلعملا نأ كلذ ىنعمو
 1 : هلوقب اهلهسي وهو
 "9 لَمْوَحَف لوخدلانيب ىَللا طقسب 2 لزنم» بيبح ىركذ نم ِكّْبَن افق

 ثيح ىوللاو ٠ لمرلا عطقنم : طقسلا (؟) ةنكمألا كلذ ىلع ةلالدلا ربكأ نم لعل )١(
 هاوتلمو لمرلا عطقنم صخ امنإو . قريو ىوتلي ىتب لزانم نم اهعيمجف هتقلعم ىف اهركذي ىلا
 |. «ضرألا نم ةبالص ىف الإ نولزنيال اوناك مهنأل فنا
 . ناعضوم : ليوحو لوخدلاو . 07١ ص مالس نبأ ()



 اريحا

 نم ىكبأ رك را ا « هتاركتبم نم علطملا اذه ءامدقلا دع دقو

 ارسلي نأ نولواحت هباحصأ ناك فيك انل روصي ذخأ مث « « لزتملاو بيبحلا ركذو هعم

 ًاعيرس الاقتنا لقتناو هتارفزو هعومد لاسرإو هئاكبو هتايركذ ىف قراغ وهو « هنع

 عدزب نأو ةمطاف هتيحاص نكح نأ درر هناك « ءاسنلا عم هتارماغم انيلع "صقب

 لثم نيبح هب حرببو هنيكبأ ىثاللا هيحاوم صعب !اه رك دير ووف ايا ةريغلا

 ناك فيك ًاروصم ةزينع موي فصو ىف ضيفي مث ةييبايرلا مأو ثرايوحلا مأ أ

 « رتستي الو رهعتي كلذ ءانثأ ىو « ًانايحأ هيلع ”لدت تناك فيكو اهنم 0

 : روبشملا هتيب ةزينعل لوقيف

 ا لّيشُم مئات ىذ نع اهْيهْلأاف احضار ثقرط دق َلْيُخ ِكلّئمف

 .٠ - ص 37 4 : م

 ثالث ق« :اقيقر اباتح ال اتاننم + هالو اروضم  هنحت :ةملظاق ُثبيف دوعي مث

 : ةعيدبلا تايبألا

 '" ىلمْجاف ىْرَصِتعمزأدقتيتك نإو 2 لدتلا اذه ّضعب الهم مطافأ : ع 2 2 .٠ 7 2 ٠

 5 لحم باق نم نايك لتقل. ”ةميع نع فلان نق كد نو

 نم 1 ع ع / 1 25

 ٍلعفي بلقلا ىرمأت امهم كنأب 2 ىلتاق كبح نأ ىَم كرغأ

 (لعَقم بلق راشغأ ىف ِكّيَمْهَسب ىحتْقَتل الإ كانيع تَقرذ اهو

 ةضيبب اهنع ىبك نم عم هل ةئيرج ةرماغع ةمطاف ةراثتسا ىلإ عجري نأ ثبلي امو

 ىحتنا فيكو سارحألاو لاوهألا اهيلإ محتقا فيكأر وصم « اهؤابخ ماريال رادخ

 نم ىرمأ ىعزنا : كبايث نم ىنايث ىلس (8) ١ قلعت ةذوعلا ىهو ةميمآ عمج : مئاقلا )١(
 . طقست : لسنتو ء كرمأ . عضرملا : ليغملا « ىبصلا ىلع

 مل نيعلا تفرذ ( 4 ) «هضعب نع ىك ىأ : للدتلااذه ضعب (؟)

 ىحرجتل الإ تيكب ام ؛ لوقي « عطقلا وهو لمجتلا نم :لمجأو« تمزع : تعدزأو
 ردكم . حبقي ام كرت



00 

 : لرقي  مارغلاو ةبابصلا اهيف نالدابتي ىلا نم ةيحان اهب
 0 َض . هم الهم

 اهوابخ ماَرَد ال ردخ ةضيبو
 9 ع

 رشْعَم لاوهأو ًاسارحأ تزواجت
 0 ص .٠ هر .٠

 تضرعت ءامسلا َق ايرذلا م اذإ

 اهبايث م قت تءضن دقو ثعدف

 ٌةَليِح كلام هللا نيب تلاقف
 و

 اهب تجرخ

 ييمتتارب تلا ةحانم ؟انرجأ الق

- # 
 انءارو رجت ىثمع

 >2 . 5 0 4 .٠ .٠

 اهحير ٌعوضت ىوحن تدفتلا اذإ
 . 2 و 4

 تليامت ىبيلون ىلاه تلق اذإ

 هزل 3

 (1) لجعم ريغ اهب ره نم تمتع

 "يقم نورِشُي ول صارح لع

 )م ليعفلا .حاامشولا ءانثأ سر

 (9لْضَفَتملا ةَسْيِلالِ

 (*) لبنت ةيامعلا كنع ىأ ْنِإ امو

 0 طر ليد يف ىلع

 (”ِلَفْدَفَع ماكر ىذ بقح نُطيانب

 م 00 اًيَرِب تءاجابصلا مسن

 لَكْتَكُبلا ًَ حْشكلا مضَه ىلع

 رثسلاىدلا

 امو مونلل ت”دعتسا دقو اهيلإ لصو فيكو ءاهتعتمو اهسارحأو اهرادخخ ركذي وهف
 ديعب ناكم ىلإ ىحلا نم هعم تجيرخو هتعاطأ فيكو ءراوح نم اهنيبو هنيب ناك
 « ىشوملا اهبوث لايذأب امهمادقأ راثآ ىفعت تناك فيكو « نويعلا هيف امهارت ال

 لاجرلا ىبصتست فيك ًاروصم « اهفارطأو اهدسج نتافمو اهساحم فصي لسرتساو

 )١( اهنقرو اهضايبل ةضيبلاب هتبحاص هبش .
 نورهظي : نورشي (؟) .

 نيح سارحألا هذه تززواجت : لوقي (*)

 ىلع اهنم ايناج كترأف بيغملل ايرثلا تلام
 كاقلتي نيح حاشلا بناج نم ىرت ام وحن

 لك نيب لمج”ىذلا : لصفملاو « هنم ةيحانب
 . ةؤلؤل هيف نيتز رخ

 ةئيه : ةسبللا . تعزن : تضن (4)
 لضفتملا . سابللا

 : ةيامعلا (ه )

 . ادحاو ًابوث سياللا -:

 . ةلاهملاو ةياوغلا

 )١( لحرملا « زخ نم رازإ : طرملا :
 ىثوملا .

 ) )7ءانفلا : ةحاسلاو « انعطق : انزجأ .

 : ماكرو ء لمرلا نم جوعملا : فقحلاو
 . لخادتم دقعنم : لقنقعو ©« ضعب قوف هضعب

 . امل باوج اهنأل ةدئاز ىحتناو ىف واولاو

 :ةئلارلا 4 ايرلا . كفا : عوضت (8)
 : حشكلا « رماض : مضه (9)

 نم لاخلخلا عضوم نأ ىأ : لخلختلا ايرو
 . ءىلتم اهيقاس

 ءةرصاخلا



 كلل

 وت هنهذ ىلع دفت سيقلا ئرما دنع ةيصصقلا تارماغملا هذه م د نمي

 نويداحأل هتباكحو ءاسنلا عم هراوح ثيح نم ال « هلزغ ىف ةعيبر ىأ نبا تارماغم

 ةعنمو لبللا ىف نييلإ بيبدلا فصو ثيح نم ًاضيأ لب ع بسحف نهمالكو

 : ةروهشملا هتيئار كلذ روصت ام وحن ىلع نهسارحأ

 ون ود
 # 3 - - + مها

 رجهمف حار ما دغ ةادغ ركّبمف داغ تنأ معذ لآ نمأ

 ىلإ بسني ام ركنأف « نيرعاشلا لزغ ىف هباشتلا اذه نيسح هط ظحال دقو

 هلحتنا « الاحتنا لحتتنا هنإ لاقو حيرصلا ىصصقلا لزغلا اذه نم سيقلا 0

 ام كانه سيلو . (١١ةعيبر ىلأ نبا دنع هنم اودجو ام ام رارغ ىلع صاصقلا ضعب 1

 ةعيبط ىهقت اه هب و سيقلا ئرما لزغ فرع دق ةعيبر ىأ نبا نوكي نأ عنمب

 اذه نم ًاريخ لعلو « كلذ ضفرن نأ مكحتلا نمو « قباسلاب قحاللا رثأتي ذإ ُ

 ام ىلإ ذفننو تارماغملا هذه لثم فصو ىف ن نيرعاشلا ىعينص نيب نراقن نأ ضفرلا

 اهيف مشجتي امو هبحاوصل هترايز نع ثدحتتي اًنقح امهالكف « قورف نم امهنيب
 كاذ روصت انك رمع دنع ظحالن اننأ ريغ« وهل نم نهئيبو هنيب نوكي امو « لاوهأ

 ى سيقلا ثرما ىضمي اهيب « هب هبحاوص فلك قو ىوجنلا ةقر ىف ًاننفت هتيئار

 نم ةروص ىلإ هبناوج ضعب ىف لوحتيل ىتح ايسح ًافصو ءاسنلا عم هتارماغم فصو

 . لاحتنالا ةيضق نع انثيدح ىف كلذ ىلإ انرشأ ام وحن ىلع «شحافلا لحل كتبنا

 سيقلا و رماهأد ب يدق ىحنم ىئارغلا صصقلا نم ىحنملا اذهنألاقينأ نكمب ام لكو

 . هبارضأو ةعيبر ىلأ نب رمعدب قلعتف ىومألا رصعلاناك مث « 197 ىشعألا هدعب نم هاّممو
 ةلوطملا اهلثف « اهدحم ةقلعملا ىف سيقلا ئرما دنع حضتي ال هنأ فيرطلا نم لعلو

 «ةقلعملا ىف هانيأر ىذلا علل رق هلت اهنإف (ىلابلا ”"لاّطلا اهيأ ًاحابص ' معالأ)

 رجافلا هثبعو هتارماغم فصو ىف ضيفي مث «ىملس لالطأ ىلع فوقولاب اهحتتفي وهو
 : لوقي « ةقلعملا ىف انيأر ام وحن ىلع طبضلاب ءاسنلا ضعب عم

 . 0# ص مالس نبأ (؟) . 581 ص لهاجلا بدآلا ف (1)



 "ه1

 ري ج وع :

 ىحضاف كنذإ ُهَّللا كابَس : تلاقف
 2 1 و

 ادعاق حربأ هللا نيم : تلقف

 "تحمسأو كيوعجلا  (تنت اذن

 انمالك فرو ىلا ىلإ انرِصو

 ا

 قاع دك رثبلا ليلغ ليَ
 ىرْشَملا» ىلتقيأ

 حبصأو ًاقوشعم تكعصاف

 قضت ا متيف#

26 00 

 2 هر 5 -ٍ

 (؟!1قلوحأ سانلاو نامسلا ئرق تنلآ
 2 ة 2

 ىلاصوأو ِكيدل ىسأر اوعّطق ولو
 ء >7 3 9 و ه_-

 لايم خيرامش (ة>] ٍنْضْعَب ترصصع

 (9لالذإ ّىَأ ةبعص تلت ةقرو

 (*!لابلاو نظلا يس يس ماتقلا هيلع

 سيل 1 ىلتقيل

 7 رز اج يف
 لاوغأ بايناك قرز ةنوئسمو

 (”لاّقب

 هعبتو « حيرصلا شحافلا لزغلا اذه ىلإ قبس ىذلا وه سيقلا أرما نأكو

 ىذلا هبيبشت ىف هوعبت دقو ةحارصلاو شحفلا نم هغلبم اوغلبي مل نإو هدعب نم ءارعشلا
 . ةعولو ءاكب نم هيفىوطي امو هدئاصق تامدقم هعدوي

 اهبحب هءاقش هتبحاصل فصي ردحللا ةضّئيَب نع هثيدح دعب هتقلعم ىف عجرو

 متقي فيك روصيو « لذاع ل'ذع.ىلإ الو «حصان ةحيصن ىلإ هيف عمتسي ال هنأو

 : لوقيف هفصو قى لسريسيو ) فول ليللا اهملإ

 ةلودس ىخرأ رحبلا ج ومك ٍلبلو

 هبلصب ىلعمت امل هل تلقف

 ًائيش الإ تضهن ديري : اهلإ تومس )١(
 بابح لثم تنكف ىناكمب دحأ رعشي الئل ًائيشف

 . لهمو قفر ى اضعب هضعب ولعي ءاملأ
 . كلقعبهذأو كدعاب : كابس (؟ )

 تداقنا : تعتمساو 6 0 : 00 0
 نصفلاب دارأو : :ت . تلبسو

 لختلا 006 ةينك مو تيرا شلابد اهماق
 5 هترازغو هترثكل

 . تنال : تلذو « تلاذأ : تضر (4)
 هءاس اهلعب نأ ديري رابغلا : ماتقلا (ه )
 تساك ريغم هنأك حبصأف هيلإ اهليم نم هآر ام

 # خب 2

 َعءانو ازاجعأ فدرأو

 يلتبيل مومهلا عاوناب ىلع هد ا تاوناب»
 رز م6 ا

 , لاخلا

 وهو ركبلا توصك ًتوص ددري : طغي )١(
 « هقانخ ىف لبح دشي ليإلا نم باشا

 هنإ لوقي نأ ديري هنأك « طيطغ هل

 . قنتخلا ريعبلا توصك ًاقوص ددري

 : قرزلا ةنونسملاو ء فيسلا : قرشملا (7)
 . مابسلا
 درا لودسلا (8)

 3 هرهظب : هيلصي : ىطم 6

 طسولا : ل هوي ةياور قو
 ضيم 2 ءاثو 5 ردصلا

 : لكلكلاو .



 لَجنا الأ ليوطلا ليللا اهيأ الأ هلو 26 3 ْ

 ةدرخت ناك ليلا نم كليف
 ها مسخ ع 2

 اهماَصَم ىف َتَقَلُع اًيرثلا نأك

1 

 003( م ل ه رع

 لثمابكيفح ابصاالاامو حبصب

 19 لب تدع لدفلا زاغت لكن
#6 
 ه-

 (6لَدنَج مضملإ نات نيئاَرْمأَب

 لاط هنأك سحيو « ىهتنت ال جاومأ هنأك همومهو هداوسب ليللا روصتي وهف
 لابحلاو لدانحللا نم سارمأو بابسأب تادش هموجن نأك نظيل ىتح لوطلا ف فرسأو
 « ريست الو ىرجت ال ىهف « اهناكم ىف ترمس" امنأك « لوزت الو كرحتتال ئهف

 هديصو هسرف فصو ىلإ هنم جرخم هارزو . اليوط ىبعملا اذه هدعب ءارعشلا دادر دقو
 ىف هتراهمو هتعاجشو هتيسورف هتبحاص ىدي نيب عضي نأ ديري هنأكو « هيف هتاذلو
 : لوقي * شح دايطصاو ليما بوكر

 / رعد وق ه2
 اهتانكو ى ريطلاو ىدتغأ دقو
 2 هع هرب ع 0

 اعم ربدم لبقم رفم ركم
 وندم لاح نع ٌدّبللا لزَي تّيَمك 9_ٍ 0. 2 م

 يل يه 1

 مي 82 سا

 ىتنَولا ىلع تاحباسلا ام اذإ حسم

 حابصإلا امو . فشكنا : لجنا )١(
 . حبصلا ىو ليللا ىف مومهم هنأ ديري : لثمأب

 . لبج : لبذي . ديدش : راغم (؟)

 « هحربت ال ىذلا امناكم : ماصملا (0

 : لدتحلاو . لبخلا وهو سرم عمج : سارمألاو
 وهو مصأ عمج : مصلاو « ةريبكلا ةراجحلا
 . ديدشلا بلصلا

 ريطلا اهيلإ ىوأت ىلا عضاوملا : تانكولا ( ؛ )
 ٠ رعشلا ريصق سرفلا : درجتملاو © اليل

 . متض : لكيه « شحولا : .دباوألا

 : هطح « ةبلصلا ةرخصلا : دوملجلا (5)

 007 ٍِع هَ هر مو

 : د ( لكيه دباوالا دّيق درجنمب
 وعو <

 2 نيرتسلا طر دصوبلبك 5

 (لّدتتملاب تاًَوفصلا ٍتَّلَر امك

 "لكَرُملا ٍديِدَكلاب ارابغ َنْرَتأ

 هطّقسأ

 د. ةاوشس ا نمسنالا» :ليرفلا + :تيكلا" 49
 طسو نم هعضوم : نملا لاح « طقسي : لزي

 : لزتتملا « ءاسلملا ةرخصلا : ءاوفصلا « رهظلا
 . اهلع لزانلا

 5 ابص ىرحلا بصي ءادع : حسم (107)

 فعضلا : ىفولا . ةعرسملا ليخلا :تاحباسلا
 ٠ ضرألا نم ظلغ ام : ديدكلا . روتفلاو

 ديري . اهرفاوحب ليلا هتلكر ىذلا : لكرملا
 كلذل ىهو « ضرألا سمت داكت ال هرفاوح نأ
 ' .  تاحاسلا عتصت اك ًارابغ اهب ريثت ال



5 0 
 عر 2 6 ر هَ 00

 همازتها ناك شايج بقعلا ىلع
 0 0 يعارو

 هتاوهص نع فخلا مالغلا ريطي

 هرمأ ديلولا فوردُحك يرد
 ةماعن اقاسو ىّبَظ الطيأ هل

 ا 6 2
 يحتنا اذإ هنم نيفتكل 5 ١ ىلع ناك

 ١" ٍلَجْرم لع ُةيَْح هيف شاَج اذ ررعو لع
 لقئملا يينعلا باوثاب ىوليو 2( 5 .٠ ُ و

 (5 لصوُم طخ : 2 0 مت »8 - 2

 يَ

 يي 5 3

 ""!لفتت بيرقتو ناحْرس اخّرإو
 © اًليَنَح ةياَرَص وأ سورَع ُكلاَدَم

 هلعجف أدبو « ًاعيدب ًاريوصت هتعرس روص دقف « رقشألا هسرفل عئار فصو وهو
 ديق هنأك هنم ًاتالفإ عيطتست ال اهنإف ءارحصلا ىف تقلطنا اذإ شحولا دباوأل ًاديق

 هسفن تقولا ىف ركيو رفي هنأك كيلإ ليخي هتعرسو هتكرح ةدشل وهو . اهلجرأب ذخأي

 لبج ةورذ نم ليسلا هب ىرهم. رح دوملج هنأكو ٠ دحاو نآ ىف ربديو لبقي هنأكو
 ردحنم نم ةرخصلا قلزنت امك قلزنيو هنع طقسيل هتكرح ةدشل هدبل نإو « لاع

 « ًاعقن الو ًارابغ ريثي ال « ًاقبسليحلا لك قبسيو ءاّنبص ىرحلا بصي وهو . ديعب

 هبكار اذإو « رتفي الو ىني ال ردقلا نايلغ ىلغي هب اذإف هبكار هكرحب نأ وه امنإ
 ىلا ةراودلا فورذحلا ةبعلب هقالطنا ةعرس ىف هببشأ امو « هيلع تابثلا عيطتسي ال

 سرف وهو . ًاعارسإ اهرارمإ ىف نوعرسيو طيخب اهنولصي ذإ « نايبصلا اهب بعلي
 اهاقاس هلف ةفيفخ ةماعن هنأكل لب « ناتليحنلا هاترصاخ هلف « رفان ىظ هنأك رماض
 بلعثلا هنأك زفقيو « عزفلا بئذلا هنأك ضرألا ف ىوبي وهو « ناتبلصلا ناتليئضلا

 سورع كادم“ ىلإ رظنت كنأ هقيربو هناعملل كيلإ لّيخ كضرتعا اذإو « فئاخلا

 نم ًابرس فصوف « هديص نع ثدحتي سيقلا ؤرما درطتساو . لظنح ةيارص وأ
 هلئاوأب قحلي وه اذإف « هسرف هدّنيق فيك ًاروصم ءارحصلا ىف مهل نع شحبلا رقب

 تلصو :لصوم طيخ « عيرس : ريرد 00

 . هاضمأ : هرمأ « هؤازجأ
 بلعثلا : لفتتلا « بئذلا : ناحرسلا ( 4)

 ' . زفقلا : بيرقتلا ء ودعلا : ءاخرإلاو

 هيلع قحست رجح : سورعلا كادم (0)
 :ةيارصلا . هقيرب ىف سرفلا هب هبش «قرييف اهبيط

 )١( همازنها « ىرج دعب ىرج : بقعلا :
 «© لغلا : ىمحلا « ىرحلا دنع هفوج توص

 . ردقلا : لجرملا

 )١( فيفحلا : فخلا ءاطقسي : ريظي «

 ىوليو « هرهظ نم دبللا عضوم : تاوهصلاو
 : فينعلا . اهب بهذي : فينعلا باوثأب .

 . بوكرلا نسحب ال ىذلا : لقثملا ء قرخألا



 نودعي ةاهطلا ذحنأو « اوغتبا ام اوداصف . هنم فلخت ام هءارو ًاكرات

 ؟همأ

 نيب مهماعط مل
 هموق لزانمب تملأ ىلا لويسلاو راطمألا فصو ىلإ كلذ نم لقتناو . خوبطمو ىوشم

 ؛ زاجحلا ىلامث ىف ءامت نم برقلاب دسأ ىب
 تع 0001 - ٍ-

 هضيمو ناك اقرب ىرت زاجل

 بهار حيباصم وأ ةانس 2 ىضي

 رماح نيب ىبيحصو هل تدعق

 6 ور :

 ةقيِف لك نع املا حسي ىحضأو

 ةَلْخَت عذج اهب كرتي مل هام
 و و سوي ص 03

 ةودغ رميجملا ةيمط ناك

 ِهِقْدَو نينافآ ىف ًانابآ نك

 ةعاعب طيبغلا ءارحصب ىلأو

 ةيدغ ىَقْرَع هيف اعابس نك

 00 : راح )00

 تباعا ني ىلا : قربلا ضيمو

 : ىحلا ليقو « للكملا 8-5 2 كاملا

 « تيزلا : طيلسلا ا )0

 « هنم رثكأ : انه هئاهأو « لئاتفلا : لايذلا

 . دوجأ ىهو © ىعر ىنعمب لامأ ىوريو

 دعي «٠ ناعضوم : ماكإو رماح ()
 . ديعب ناكم نم هتلمأت : لمأتم ام

 هنأ ديري : نيتبلحلا نيب ام : ةقيفلا (4 )
 انه اهانعم : نعو . حسي مث نكسي مث حسي

 «هجولا ٍلعوليو طقسي :ناقذألا لعبكي «دعب

 : حودلاو «هاضعلا رجش نم متعام +:  ليبثكلا

 .ناصغألاو قرولا ةريثك ةرجشلا ىه ىهو ةحود عمج

 : لوقي

 نر نيم 2# ف 0
 ىبح ىف نيديلا عملك

 (9 لكفملا لابذلا ىف طيلّسلا َناهأ

 5 لماع ام: هنت ماك قو

 (؟ لّبهتكلا َّحْوَد ناقذألا ىلع بكي

 (لّدنَجِب اديشَم الإ ًٌامطأ الو

 ©0لّرْعِم ُةَكْلَق ءاّثغلاو لّيسلا نم

 ")لّمَرُم داجب ىف سانأ ٌريبك
 عع

 اه لرحلا بتاعلا فذ قاتلا" رَرَت
 هو رو 5

 (4! لصنع شيبانأ ىوصقلا هئاجّرأب

 تيبلا : مطألا (5)
 أ : رميجملا ء لبج : ةيمط (1)
 تاتف نم ليسلا هلمح ام م ءاثغلا « ةرازف ىبل

 قوف رادتسا ام : لزغملا ةكلفو 5 راجشألا

 : . ةسار

 . بورض : نينافأ « لبج : نابأ (7)
 « ططخحم ءاسك : داجبلا ©« رطملا : قدولا

 رثدتم هنأ ىأ سانأ ريبكل ةفص : لمزمو

 . ام فتلم هبايثب

 « لقثلا : عامبلا « عضوم : طيبغلا (8)
 عاتملا ريثك : لوخلا « بئاقحلا : بايعلا
 . هلويحصي نيذلا ناملغلاو

 شيبافأو © سائلا حبصي نيح : ةيدغ (5)

 . ىريلا لصبلا روذج : لصنعلا



 "هدا

 ""ةلُيْدَيف راتسلا ىلع ُهُرَسْيَو ِِبْوَص نأ مُْيَشلاِب ِنَطَق ىلع

 ""لزنم لك نم معلا هنم لزنأف  ُهَكْرَب ليلا عم ناين ىتأ
 اذه هبشو ٠ مكارتم باحس ىف هقلأتو قربلا ضيمو فصوب ةعطقلا لهتسا دقو

 اهقوض جهوتي بهار حيباصم هنأك وأ امبب ريشأ اذإ نيديلا ةكرحب ناعمللاو قلأتلا
 رماح نيب هنولمأتي هباحأو وه سلج فيك فصيو . ريثك تيز نم اهدمي اب

 راجششأ نم اهقيرط ىف ام لك هلويس علتقتل ىح « احس حسي باحسلاو ( ماكإو

 دقف « رخصلاب دّيش ام الإ ءأتيب الو الخن اهب كرتت مل ءامت كلتو . ةميظعلا هاضعلا
 رميجملا لبج ةيمط اذهو . هلوصأو هدعاوق نم هيلع تتأو هب ترم ام لك تثتجا
 هاطغ امب نابأ كاذو . لزغم ةكلف هنأكل ىتح « ءاثغ نم لمحت امو لويسلا هب تفتلا

 طيرغلا ءارحصب ىبلأ دقو . ططخم ءاسك ىف اًنفتلم ًاخيش هبشي ءاثغلاو ليسلا اذه نم

 اهرشني ىلا ناولألا ةيهازلا بايثلا بورض هبشي امراهزألاو تاتابنلا نم هبرشنف هلق
 عابسلا ماجآ تلع ىبح ضيفت لويسلا تلاز امو . ءارشلل اهضرعي نيح ىناعلا رجاتلا
 مكارت دقو . ىربلا لصبلا روذج اهنأك نيعلل اهسوعر تءارتو اهجحل ىف تقرغف
 هرسيأو دسأ ىبب لبج نطق ىلع هنبأ نأ هرصبم نظيل ىتح ءامسلا راطقأ ًالمو باحسلا
 هنم لزنأ ىبح نايسب لبج رطملا 7 « نيرحبلا دالب ىلي امه لبذيو راتسلا ىلع
 . هب ةرقتسم تناك ىلا لاعوألا

 اهروصو اهيناعم نم ريثك ىف ىتلت ليسلاو ثيغلا ىف ةعوطقم سيقلا ىرمالو
 ءالعلا نب ورمع ابأ نأ انب رم دقو « هناويد ىف ٠" مقرلا تاذ ىهو « ةعطقلا هذهب

 : وحنلا اذه ىلع ىضمت ىهو « ةمرلا ىذ نع اهاور

 هو هر ع و2 2 1 ها 2

 (9"ردتو ىرحت ضرالا قبط فطواهيف ٌءالطم هةميد

 )١( ةريثك : ءالطه « مئادلا رطملا : ةمدلا (+) ء دسأ ىتي رايد ىف لبج مما : نطق .,

 قبط . ضرألا نم وندلا : فطولاو « لطحلا :لبذي و راتسلا . رطملاو قربلا ىلإ رظنلا : ميشلا

 :ىرحت. اهرطم ةرثكل اهمعتو اهقبطت : ضرألا . نالبج
 راكي : ردتو . امف تبثتو ةنكمألا ىلإ دمعت « ردصلا : كريلاو ء لبج : نايسب ( ؟)

 . اهترد لسرتو اهؤام . لاعوألا : مصعلا



 تّدَجْشَأ ام اذإ ٌدَولا جرْخت

 ارهام ًافيفخ ٌبّضلا ىَرَيو
 َءاَرْجَشلا ىرتو

 لباو اهاحتنا مث ًةعاس

 أ .

 همير ىف

 2 ْئ ى<ج 7

 ىحتنا مث ابصلا هيرمت حار

 9 3 ُُ ١9

 ٍهيِذآأ نع قاض ىتح جث

 ِهِفْذَأ ىف ىنلمحي ادغ دق

 اكذي

 "ةكتشت ام اذإ هبراوتو

 "ريقي ام ُهَنْثْرُب ايناث

 محلا اهيف تعمم سوعرك

 4 هلم ف 0 مق

 ا ا
 م بولج و هيف

 شيق تافجف رع شر
 00 ٌرَمُم كوبحم ٍنيلْطإلا قحال

 معي ىح رمهتي رطملاف « قباسلا رظنملا لئامي ًارظنم ةعوطقملا هذه ىف روصي وهو

 نم داتوألا ولبتف علقتي ًانيحو «هبادهأب اهم ونديو اهل ردي وهو 2 هلوح نم ضرألا

 جرخبف ناعيقلا عّرْتتو . راظنألا نع ىراوتتف هلؤويم رثكتو دوعي نأ ثبلي الو ضرألا

 قفدتت لويسلا لازت امو . رطملا ةرثك نم ىري امل ًاعيرس ًاودع ودعي هرحج نم بضلا

 ةممعم سوءر اهنأك ىءارتتف « اهيلاعأ الإ اهنم ودبي ال ىّبح لب راجشألا رمغت ىتح
 فشكتت مل ةرتف ديدشلا بابصنالا اذه ىلع رطملا لظو . ةفينع برح ةحاس ىف تعطق

 ملو . ةيلامشلا ابصلا حير اهردتست اهلاقثأو اهلْبَوب بحسلا تقلأ دقف ءءامسلا اهدعب
 ملي اهب تقاض ىتح لويسلا تلعو راطمألا ترمهماف تّبه نأ بونحلا حير ثبلت

 تملقأ : تذجشأ « دولا : دولا 0000

 . اهرطم رثكيو لفتحت : ركتشت . تنكسو
 . لبج مسا دولا ليقو
 رهام 'ًافيفح 20(
 لاك بضلا نثري و
 قصلي ال هنأ دصقي + بارتلاو رفملا هبيصيال

 . هودع ةفحلا بارتلاب

 «ريثكلا رجشلا تاذ ضرألا : ءارجشلا 220

 راجشألا رمغي رطملا نأ ديري « هلوأ : : رطملا قير
 سومر اهنأك ىمارتتف « اهيلاعأ الإ اهم ودبي الف
 . مئامعلا اهفو رمحلا اهيفو تمطق
 اهدصق :اهاحتنا (4 )

 . هودع ىف ًاعرسم ديري :
 ١ : رفعنيامو . ناسنالل

 2 «ريزغرطم : لباو .

 . ضرألا يحاون نم ناد : فانكألا طقاس

 . بكستم : رمهم « قرختم :هأو

 . راهلا رخآ ىف رطملاب داع : حار (0)

 ةمفل + يويؤشلا .. نيدو كرمت : هيرمت
 . لئاس : رجفنم . حير :بونحلاو « رطملا

 ميخو . جوملا : ىذآلا . لاس : جث (1)

 . عضاوم : رسيو فافجو

 تأ ف ديري ا ف لع بز

 رمأاض سرف : نيلطإلا قحال ٠ هلوأ ىأ رطملا

 هلصأو ء رم هلشبو قلخلا قوم : كوبحم « نيحشكلا
 . لتفلا حملا وهو ءرمملا لبخلا نم



 "م

 . رسيو فافجو

 اهيف ظني ناك ىلا ةيساسألا تاعوضوملا نآلا تحضتا دق هنأ نظلا ربكأو

 « حيرصلا ىصصقلا لزغلاو « بيبشتلا ىهو « هيبأ لتقم لبق هرعش سيقلا ؤرما
 راطمأ نم اهيف امب ةتماصلا ةعيبطلاو شحوو ليخ نم اهيف امب ةكرحتملا ةعيبطلا فصوو
 « ًاعيمج ةقلعملا اهعمجتو . ىلوألا هراعشأ قرغتست ىلا تاعوضوملا ىه كلتف . لويسو

 صصقلاو بيبشنلا دنع (ىلابلا للطلا اهبأ احابص معالأ) ةيناثلا ةلوطملا فقت اني

 نم هيف هدجي امو هديصل ضرعي امهفصو ءانثأ ىف وهو« سرفلا»و شحولا فصوو «ىداملا

 دعي ىذلا غارفلا نم ةريتولا هذه ىلع هتايح ىرجت ال نأ سيقلا ئرمال بتكو
 ىلمتو اهياع ديصلاو ليلا بوكرب ةعتملاو اهب وهللاو ةأرملا عابتا ىف تاذللا صانتقال

 ةداج. ةايح ىلإ ةيهال ةايح نم هتايح تبلقناو « هوبأ لتق دقف « ةعيبطلا رظانم
 ناك هنأكو « دسأ ىبب ىلع ةدنك ناطلس عجترو هيبأ رأثب ذخألا ىف ةرئاع ةلواحيو

 : (ىلابلا للطلا اهيأ ًاحابص مع الأ ) هتلوطم ىف لاق نيح هرظتني ام سحي
 لاذع تاذ ايعاكنّطبتأ مو ةّذلل انا بكرا م 2

 "7 لافجإ دعب ةرك ىَرك ىليخل لقأ ملو ىورلا قزلا ُزّبْسَأ م

 . هتايح نم ةيناثلا ةرودلا نابإ ىف ةديصقلا هذه مظن هلعلو ْ

 رجح هوبأ اذهف « قرمعلا ملألاو نزحلا ىوس ةرودلا هذه ىف هنم رظتنن ال نحنو

 ىف ىعسي وهو . ثراحلا هدج- لتُنق مهلبق نمو « ريصملا سفن نوقلي همامعأ ءالؤهو لتقسي
 لقنتي وهو رئاشعلاو لئابقلا هاماحتتو هبلطي ءامسلا ءام نب رذنملاو «هيبأرأثب ذخألا ليبس

 مل كلذ نكلو « نيعلا نم ًائيشرمألا لوأ ىف ىبل ابرو . ثيغم الو ثيغتسي اهنيب اهف

 رذنملا فيسو هعبتت رذنملا نيعو « هريجي نم بلطي وهو « هنع اوروزا دقف ءرمتسي
 . هريصم نع ثدحتي نأو رهدلا وكشي نأ اًنيعيبط ناكف . هينيع مامأ عملي تصمم
 هئابآ ىلع هنزح روصت «ءالعلا نب ورمع ىنأ نع ىعمصألا اهاور ةعوطقم اناقلت انهو

 . رمحلا ند : قزلا . ىرتشأ : أابسأ 0(
 .ةعرس ىف مازهمالا : لافجإلا 2 ءولمملا : ىورلأ



 انالا

 : لوقي اهيفو « هناويد ىف رشع ىداحلا مقرلا تاذ ىهو «ءالبلا نم هيلع ست امو

 < 5 و
 بيغ نمال نيعضوم انارأ

 يبو
 دودو نابذو رنا

 راف قالخألا مراكم 1

 ىإذ 6 مولا ضعبف

 ىورع ْتَجَسَو ىَرْثلا قرع ىلإ

 ىرجد اهبلَسَي فوس ىسفنو

 قرح لكب ىلعملا ِضْ هذ مأأ

 يس وكلا ماهللا ْق بكنأو

 ىتح قافآلا ىف تفوط دقو

 ورمع نب كلملا ثراحلا دعب

 ًانيإ رهدلا فورص نم ىّجَرَأ

 ٍليلق اًمع ىننأ ُملعأ
 5 رينو و 2

 ىدّجو رْجَ ىنأ ىقتال امك

 ١ 2 رار 7

 00 ماعطلاب رحسدو

 ؟”نائذلا. ةَسّلَجُم نم اَرْجَأو
9 

 ىناستكا هيو ىمه هيلإ

 ىلاستناو ثراجتلا ىيفكتس

 نا ل
 2 ٠

 بارتلاب اكيش ىِنقحلُيف
2 2 0 4 

 (4بارسلا عامل لوطلا قمأ
 (ِباَغّرلا ْمَّقلا لكم لانأ

 ىف

 هبايإلاب ةمينغلا نم ْتيِضَر
 "بابقلا ىذ رْجُح ريخلا دعبو

 -_ ًَّ 3 ىو م

 ""”باضهلا مصلا نع لفغت ملو
 (8 بانو رفظ ابك ىف ُ 500

 بالكلاب اليتق ىسْنأ الو

 لب ديعلا قفألا ىف همامأ رظني وهو « همالحأ لكب ىضاملا هنم عاض دقف

 ب سانلا هيلإ دش ىنذلا مدعلا ىداو الإ ىرد الف « بيرقلا

 )١( بيغ رمأل . نيعرسم : نيعضوم :
 ماعطلاب رحسنو . بيغملا توملا ديرب :

 مجرت ال ىلا ةممصملا : بائذلا ةحلجم (؟)

 ديرت امع .
 ريشيو . تلصتاو تكبتشا : تجشو (؟)

 . اوتام نيذلا هئابآ ىلإ ىرثلا قرعب
 : قرح لا . ةلحرلا 2 لزهأ : 1 )0
 . لوطلا عساو : لوطلا قمأ . ةالفلا

 مهد * ملاحي ايدج
 : رجلا . فيثكلا شيملا : ماهلا (ه)
 : محقلا « متانغلا : انه لكآملا . ريثكلا

 . ةدش ىف محازنلا ديريو ماحتقالا نم ةمحق عمج
 . عساولا : باغرلا

 . ةريبكلا مايحلا : بابقلا» ( ) ١

 : باضطا. لابحلا : ةتمصملا مصلا )1720

 . ةبلصلا

 . قلعأ : بشنأ . هدح : ءىش لكابش (8)
 . ليبحرش همع وه بالكلا ةعقوم ليتق (9)
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 . هيلإ ريسملا ىف نوداج مهو ٠ مهراظتنا قوهو « بارشلاو ماعطلاب هنع نوللعتي
 ءدودلاو بابذلاو ريفاصعلاك ًافاعض ماريو «هنيعف مهعامطأ رغصتو سانلا رغصتيو
 فكت نأ هتلذاع ىلإ بلطيو . ةيراضلا بائذلاك مهعامطأ ىلع نوطقسي كلذ عمو
 لاوهأ نم هب رم ام لالخ هتيصخش تريغ براجتلا نإف « وهللا هكرتل همول نع
 « موتحلا لجألا سفن بقرتي وهو « قوم الإ همامأ دجي الف « بستني وهو ٠ ةايحلا
 ةالفلا ىف اهيضدُيو ليلا بكري ناك ىذلا صخشلا اذه ىوس رخآ صخش هنأكو
 وه اهو . ةريبكلا مئاغملا مغي « ةفيثكلا هيبأ شويجىف ظتنا ام ًاريثك ىذلاو « ةعساولا

 اذامو . لتاقلا سأيلاو ةبيحللاب الإ رفظي الف عسيضملا هدجم ءارو قافالا ىف فوطي مويلا
 « ريصملا سفن هرظتني هنإ .بارتلا اهاراو دقو هئابآ نم ةبلصلاروخصلا هذه دعب وجري
 ثراجلا هدج.تسرتفا اك ًاسارتفا هسرتفت نأ كلشوت هباينأو هرافظأو ءداف حتفي توملاف

 . بالثكلا موي ليبحرش همعو ًارجح هابأو
 ناك فيكو رذنملا دض حافكلا ثبعب هساسحإ انل روصت اهمأأل ةعئار ةعوطقملاو

 " قحتست راعشأ كلذ دعب هل سيلو . هتايح نم ةرتفلا كللت ىف هقمعتي ساسحإلا اذه
 ةياور عم ىعمصألا ةياور اهيف لخادتت ةريصق تاعوطقم ضعب ىوس اهدنع فوقولا
 اذه نوئيسي وأ هراوج نومركي اوناك نم ضعب وجب.و حدمب اهبفو « ىبلكلانب ماشه
 حيدم ىف اجهنم حضوت ال ةريغص اياظش_ىهو ع« هيلإ نوعلا دي نودمي الف راوحلا
 ٠ ْ . ءاجه الو

 جبن ىذلا وهف « سيقلا ئرما ةميق ىلع لدي ام انمدق ايف نأ نظلا ربكأو
 ليللا فصوو ىصصقلا لزغلاو رايدلا ءاكب ىف ثيدحلا هدعب نم نييلهاملا ءارعشلل
 هذه ىف راعشأب قبس هلعلو ء رهدلا نم ىوكشلاو لويسلاو رطملاو ديصلاو ليخلاو
 نم ًابورض كلذ ىف ًارهظم « ىناهللا قسنلا اهاطعأ ىذلا وه هنكلو ٠ تاعوضوملا
 هنع مهتيداحمأ ىف برعلا ءاوس «هميدقتى لع نوعمجمي ًاعيمج نيقباسلا تلعج « ةينفلا ةراهملا
 ىلإ سيقلا ؤرما قبس » : مالس نبا لوقي « لهادللا رعشلل مهدقن ىف داقنلا وأ

 ءاكبلاو هبحص فاقيتسا : اهم «ءارعشلا اهيف هتعبتاو برعلا اهتسحتسا « اهعدتبا ءايشأ
 ليجلا هّنبشو ضيبلاو ءابظلاب ءاسنلا هّنبشو ءذخأملا برقو بيسنلا ةقرو رايدلا ىف
 ” نيبو بيسنلا نيب لصفو ع« هيبشتلا ىف داجأو « دباوألا دّسيقو ٠ ىصعلاو نابقعلاب

005 
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 ًايبشت هتقبط نسحأ ناكو « ىنحملا «13١ .

 سيقلا أرما نأ ررقت ءارعشلا لوحف تاقبط باتك نم ةرقفلا هذه نأ حضاوو

 فيضت ىهو « ليخلاو ءاسنلا فصوو لزغلاو بيسنلا باوبأ نييلهاجلل حتف ىذلا وه

 «ةبوعص الو رسع اهب وشيال لانملا ةبيرق تارابعلا لعج» ثيحب ءذخأملا برق كلذ ىلإ

 هيف ببسأ لب ء ءىشب هطلخي ملف « ىنعملاو بيسنلا نيب لصف هنأ فيضت ًاضيأو
 . هيلي امع هدرفأو

 ًاقاستاو تارابعلا ىف ”ءاوتسا ظحالي رعش نم هل هانتبثأ امو ةقلعملا أرقي نم لكو

 ام ١ دج ليلقو « هدي ىف ةغللا ةنعأ كلمب ناك هنأ ىلع لدي امم ء ظافلألا بيترت ىف

 : ةقلعملا ف قباسلا هلوقك وبنلا ضعب نم هدنع هظحالن دق

 «# سم # نا 5 5
 لثكم ىِبَح ىف نيديلا عملك 2 هّضيمو نأك اَقْرَب ىرت ٍراحأ

 لّثفملا لابّذلا ف طيلسلا ناهأ وبهار حيباصم وأ هانُس ءوشي

 ىبح ىف هنأب قربلل هفصو لمكي نأ نايضتقي هقسنو قايسلا بيترت ناك دقف

 . بهارلا حبباصمو نيديلا عملب ههبشي مث « هانس ءىبضي هنأو مكارتم باحسو للكم
 بيترت ىف ًابارطضا هيف دجن املق ذإ « هرعش ىف ليلق اذه ”لثم لاح لك ىلع نكلو
 . هيناعمو هظافلأ

 « اييبشت هتقبط نسحأ هنأ نم مالس نبا دنع ةقباسلا ةرقفلا هلوقت ام اًنقحو
 (ىلابلا للطلا اهيأ ًاحابص محالأ ) هتديصق ىفو ةقلعملا ىف مكارتت ىهو «ةديج هتاهيبشتف
 ىف قحالتت تاييبشتلاف ىلهاحلا رصعلا ىف هيبشتلا نف بحاص اًرقح هلعجي اكارت
 هتلمج ىف هدمتسا « 2'هتاقبط ى الصف مالس نبا اهل دقع دقو « ةبقاعتم فوفص

 هعقاو نم ةدمتسم اهنأ تابيبشتلا هذه ىف ظحالي ام لوأو . نيتفلاسلا نيتديصققلا نم

 « اهنقرو اهضايب ف ةضئيبلاب اههبشي هارعسف « ةأرملا ىف هتاهيبشت ىلإ عجراو « ىسحلا
 ق'ذعكف ريزغلا اهرعش امأو ةآرملاكف اهبئارت امأ ءةشحولا ةرقبلاو ةّردلاب اههبشي اك
 ع هضايب ىف ئدربلاكف اهقاس امأو « مامزلاك نيلف اهرصخ امأو « لخادتملا ةلخنلا

 )١( اهدمي ابو 7 نص مالم نيا رظنا (؟) 'رعشلا رظناو 48 ص مالس نبا .
 ءارعشلاو ١/رلاه -

 ا
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 . ةقلعملا ىف ةثوثبم فاصوألا هذه لكو . لحسإلا رجش كيواسمكف اهعباصأ امأو
 ديلولا فور'ذحي ههبشي هاندجو سرفلا نع هثيدح ىلإ ةأرملانع اهيف هثيدح انكرت اذإو
 ىلظلاب ههيشي امك « لع'نم طقست ءاسملا ةرخصلاو لظنحلا ةيارصو سورعلا كادسو
 سحنو .٠ هزفقو هبيرقت ىف بلعنلاو هو دع ىف بئذلاو هيقاس ىف ةماعنلاو هيترصاخ ىف
 : هلوقك « ةبيرغلا روصلا نم هيلع دروي امب هعماس فرطي نأ لواحي هنأ ًامئاد

 017 لجرم بيشب ِهاتح ةرصغ و ورْخدب تايداهلا ءامد نك
 ةراصع هنأك ىءارتيف سرفلاردص خّطلي سيقلا ؤرما هداص ىذلا شحولا مد

 ىلإ كلذ نم جرخيو . ءىش ىف باضحلا نع قرئفي داكيال ذإ « بيش اهب غبص ءانح
 « هنودب ًائيش رعشلا ىري ال هنأك « ريثكلا هيبشتلا ىلإ عزفيف « رطملاو ليسلا فصو
 وأ ايريلا فصي نيحن ءاوس « ةقلعملا ىف هل ضرعي ءىش لك هب ”ىشوي كلذل وهو
 ريغ قحالتتو مفادتت ىتام ىهف « هئازجأو هعطقل هفصو ىف عدبأ دقو « ليللا فصي

 : لوقي « راود ىراذعب هرقب هبشف « شحولاب ملأو « ةيهتنم

 0 لّيذملا ِءالُّملا ىف ٍراَوُد ىَراذَع هجاَعِن نأك برم انل نعف

 هيف هعبت « بولقم هيبشت وهو « ءاسنلاب رقبلا هبشف ةروصلا سكع كلذبو
 . اهنوجسني ىتلا لايخلا بورض نم ًابرض حبصأو « ءارعشلا

 هتاهيبشت سفن اناقلتف (ىلابلا للطلا اهيأ ًاحابص معالأ ) هتلوطم ىلإ هعم لقتننو
 ليمحلا لاثعلاك ىه ىلب ؛ ةماعنلا ةضيبو ةيبظلاك ىهف « هتقلعم ىف انتيقل ىلا ةأرملل
 :. لوقي

2 8 
 لاثمت طخ ا ةسناب ةليلو توهل دق موي فوفو

 ام وأ لمرلا فشق حك ةئلتمم ةنيل اهنإ لوقيو «حابصملاب هقارشإ ىف اههجو هبشيو
 خبرامثكف اهرعش امأ « اهيثثتو اهماوق لادتعا ىف نصغلاب اههبشيو ,« هنم رادتسا
 انثدحمو « نابهر حيباصمب اههشيف هموجنو ليل ضرعيو . هترازغو هلخادت ىف لخنلا

 .ةيلهاجلا ى هب نوفوطي اوناك مص :ر راودو .شحفلا رقب نم تامدقتملا : تايداملا ( ١(
 . غباسلا ليوطلا : ليذملا . جرسم : لجرم . شحولا



 فاو

 : لوقيف « هديدهت الو اهزاغي "نم جوز بهري ال هنأو هتعاجش نع
 . .ئ همءيرملما و 2 ل.ل ع

 لاوْغَأ باينأك قرز ةنرنسم»و ىعجاضُم قرشملاو ىلتقيا

 هسرف فصو ىلإ جرخي و . مهولاو ليبختلا ىلع موقت اهنأل « ةفيرط ةروص ىهو
 ىرجم «ر قب عيطق هب رعاذ هنإ لوقيو « هتبالصو هرومض ىف اصعلا وأ ةوارهلاب ههبشيف

 دوعيو . ةعيدب ةينامي دورب ىشو اهنأكل ىتحح « هناقيس ىف داوسلا» ضايبلا
 باقعلا هذه نإ لوقيو ءاهسيرف ىلع ًاضاضقنا ”ضقنت باقتعب ههبشيف «'هسرف ىلإ

 فاحلا اهنمو ء« ضغلا ىرطلا انف « هبولق الإ هلكأتف « اهركو ىلإ هلمحتو ريطلا ديصت

 : لوقي نأ ثبلي امو « هلايخ لمعي و « ضبقتملا

 ىلابلا ف محلا اّنُعلا اهرّكَّوىدل  ًاسبايو ًابْطَر ريطلا بولق ّنأك

 ءىدرلا رّقلا وأ ىلابلا فشحلاب ةسبايلاو بانعلاب ةبطرلا بولقلا هبشي هنأ حضاوو
 مثالي نأ عاطتسا سيقلا أرما نأل هب نوبجعي ءامدقلا ناك هيبشت وهو « فاخلبا

 دسحأ تلز ام : لاق هنأ راشب نع ىورديو . ةددعتم ءايشأ نيب ةيلايخ ةمءالم

 : تلق ىحس « نيئيشب نيئيش هيبشت نيب تيبلا اذه ىف هعْمج ىلع سيقلا أرما

 '"”هبك اوك ىّواهت ليل انقايسأو 2 انسوعر قوف عقدا َراثُم نأك

 , 290 ةئالثو ةثالث نيب هيف تعمجف

 ىنرعلا رعاشلا ملأ ىذلا وه سيقلا أرما نإ انلق اذإ هلك كلذ دعب دعبمن ال انلعلو
 « همادختسا ىف فارسإلا ىلإ ههجوو ىذلا وه لب « هيبشتلا ةركف روصعلا رم ىلع

 هيبشنلا اذه بتاجيو . 259 عيدبلاو فرخرلا بورمض نم ًاقيشر ًايرض كلذ "دنع تس
 نم « ةلق ىف اهب ىتأي وهو « ةيحيرصتلاو ةينكملا ةراعتسالل ةلثمأ ضعب هدنع دجن
 : ليللا بطاخي ةقلعملا ىف هلوق كلذ

 لَكلَكب عاضو اًداجعأ فدرأو ةيلصب ىطع ال هل تلقف

 ةعبط ) زتعملا نبال عيدبلا باتك رظنا (*) . رابغلا : عقنلا )١(
 . اهدعب امم ه8 ص ( ىكسفوقشتارك . 155/87 ( بتكلا راد ةعبط ) ىفاغألا (؟)



 ضل

 ةروص راعتساف ىضمو . لوزي ال ىذلا ليللا اذهل ريعبلا ةروص راعتسا دف

 : هتيب ىف انب رم ام وحن ىلع « هتوفت ال ىهف دباوألا ديق هامسف ء هسرفل ديقلا
 اهتانكو ىف ريطلاو ىدتْغأ دقو

 0 4 .٠

 لكيم دباوألا ٍدَيق درجنم
 - 2 .٠

 : قربلا فصي هلوق ىف ناهأ نم الدب لامأ 2١١ ةياور تح اذإو

 لّبفملا لابذلا ىف ًايلسلا لامأ بهار جيباصم وأ ةائس ءىضي
 راعتسا هنأكو « ىعر لامأ ىناعم نم نأل « ةعيدب ةراعتسا نمضتي تيبلا ناك

 هتقلعم انكرت اذإو . ًاثيشف ًائيش تيزلا نم لابذلا هينفسي امل تابنلل ماعننألا ىضر ةروص
 ”ةروص هجهوتو هتبحاص رن ىلع" ل بحل ريعتسي هاندجو (ًاحابص د )هتلوطم ىلإ

 : لوقي » رمتجلا

 لطضُم َرْمَج اهتابل ىلع ّنأك
 ١ ىعتا © هر اص

 (؟لاذجأب فكوالزج ًاضَغ باصأ

 « اهيف ةثوثبم لاح لك ىلع اهنكلو « هراعشأ ىف ةليلق ةراعتسالا نأ قحلا نمو
 ةقلعملا ف هلوق هقابط ةلثمأ نمو « سانخلاو قابطلاب نييمسملا عيدبلا ىتول لثم اهلثم

 هتيحاص رئادغ فصي

 و #
 ةلعلا لإ تارزشتسم ةرئادغ

 : هسرف فصي هلوقو

 سا م لا#

 : هلزغ ىف هلوق سانخلا ةلثمأ نمو

 ةقراخت قم كلحاس كف كفك ذإو

 : هلوقو

 ىلَجنا الأ ليوطلا ليلا امأ الأ

 . 7 ص زيعملا نيا )١(
 : لزحلا . يق نامفأ اضغلا (؟)
 لوصأ : لاذجألا . ده : فك « ريثكلا
 نأل .؟ء ًادقتم لازيال رمج هنإ لوقي . رجشلا

 © ِلّسْرَمو 0 ق ىرادّملا ل

 ئ 9 8 ه و

 لع نم ليسلا هّطَح رْخَص دوملُجبك

 لسنت كبايث نم يلي ىلسف 2 ه 50

 ع ٠

 لثْمأِب كيف حابصإلا امو حّبصب
 لوصأ هلوح نمو هدهعتي و هبلقي ًايلطصم هراوجب

 >ِ راثلا اهم دمب ل

 : ىرادملا 6 تاإلوتفم 3 تارزشتسم 2(

 . طاشمألا
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 ةظفل اهيف اناقلت املقف « هظافلأ نيب مؤالتلاب ىنعي هدجن هلك كلذ بناجيو

 كلذ لجأ نم هلعلو « هاقيسوب ةحضاو ةيانع هدنع دجن ًاضيأو « اهفورح ىف ةيبان
 اك « ًارارم اهيف عرص دقف ةقلعملا ف عنص ام وحن ىلع عيرصتلا نم رثكي ناك
 ىف درتطت قيسوملا نأ قحلا ىفو . ىلإللا هيف بطاخم ىذلاو ًافنآ هاندشنأ ىذلا هتيب ىف

 : هلوق ةلكاش ىلع اهنم رثكي ىلا تافاحزلا ىوس « زاشنب سحن الف « ًادارطا ةقلعملا

 لضفنلا ةَسْيِل الإ رْثسلا ىَدَن اممايث مونل تضن دقو تكجف

 ىف انأرق اذإو . نليعافم تسيلو « نلعافم » تيبلا وشح ىف ةيناثلا ةليعفتلا نإف
 : هلوق ةقلعملا

 وع رع ى* 0 : #َ 9 ىلا 2

 لكلا لفسأ نم : لوقت ىوحنلا سايقلا هيضتقي ام اذهو  ةيفاقلا مال مضب

 تيبلا ىف حبصأ  هيلإ فاضملا فذح ةين ىلع ماللا مضتف هالعأ نم ىأ "لع نمو

 ليسلل هفصو انأرق اذإ ًاضيأو . هميدق ةصاخو ىلهاخلا رعشلا ىف رثكي وهو « ءاوقإ
 : هلوق ىف نابأ لبجي فتلملا هئاثغو

 ٌلمزم داجب ىف سانأ ريبك 2 هقْدَو نينافأ ىف ًانابأ نآك

 ةملكل ةفص اهنأل ىوحنلا سايقلا هيضتقي ام وهو « لمزم و ةملك ىف ماللا مضب

 «ىورلا ةكرح تفلتخا ذإ «ءاوقإ رخخآلا وه تيبلا اذه ىف حبصأ ةعوفرملا سانأ ريبك

 رثكي نكي ملاذه نأ رهظيو . ةرورجم ةديصقلا ةيقب ىف ىه اهب ةعوفرم تحبصأف
 . هدنع

 هدنع ىوتسا دقف « هعيمج- ىنرعلا رعشلل لب ىلهاخلا رعشلل ًآبأ دعي هنأ قحلاو

 ىلع هتردق ثيح نم وأ « اهيف داجأ نونف ىلإ هقبس ثيح نم ءاوس « ةعئار ةروص ىف
 ىف الئام هدجن امم هظافلأو هيناعمو هتليخأب ىبعي ىضم دقو « هيبشتلا»و فصولا
 ىلح ةيانعلل هدعب نم ءارعشلا دعأ كلذبو « هتاسانجو هتاقابط ضعبو هتاراعتسا
 ْ . ةقلتحم ةيظفلو ةبونعم



 نماثلالصفلا

 ىئايبذلا ةغبانلا

 هتليبق

 نب ثيرنب ضيغس ىلإ بستنت ذإ «ةيسيقلا ةينافطتغلا نآس ذ ذ ةليبق نم ةغبانلا

 نمو .سسبع ةليبق اضيأ بست ضيغب إد 2 نالئينع سيق نب دعس نب نافطغ

 ونب ةرازف نمو « دعس ونبو ةرمونبو ةرازف ونب اهنوطبو نايبذ رئاشع مهأ
 هوخأو ردب نب ةفيذح م 2 ةيلهانلبا ىف ةرازف ةساير تناك مفر ردب ونبو « نزام

 ةلئيصمخ ونبو ةمريص ونبو م ونبو ظيغ ونب ةرم ىب نمو ٠ لمح
 نانس نب مره" نيعفادم ريغ ةرم ىبب اديسو «ةغبانلا ةريشع عوبري ونبو ةبشتونبو
 يح ىبأ نب ريهز احودمم فوع نب ثراحلاو

 سحاد برح عم ىلهاحلا خيراتلا حرسم ىلع اهرئاشعو نايبذ ةليبق رهظتو
 ًاماعنيعب رأوحن ةاورلا لوقي امف ترمتساو سبع اهتخأ نيبو اهنيِب تبشن ىبلا ءارثبسغلاو
 اهيوشن ىف ببسلا نأ انب ًرمو . داليملل 508 ةنس ىلإ 95/4 ةنس نم ”نظْيي اهف تدتما

 ء« سبع ىنب ديس ريهز نب سيقل ًاداوج سحاد ناكو « ءاربغلا»و سحاد قابس
 نأ الإ سحاد قبسو . ةرازف ىنب ديس ردب نب لمحل اسرف ءاربغلا تناكو
 طاشتساو . ءاربغلا هتقبسف « هتياغ نع هرّفن طوشلا ةيابن ىف انيك هل اوماقأ نييرازفلا

 ناهرلا هنم بلطي هنبا لمح ثعبو ء ناهرلا بلطو « ًابضغ سيق
 اهيف كريشاو « نيتليبقلا نيب برحلا نارين ترعتساف . سيق هلتقو - بورضملا
 ء دسأ ونبو ممت ونب نايبذ عم ناكو « رماع ونب سبع عم ناكف « امهفالحأ

 هيفد « نايبذ ىلع سبعل ناكو بقيرملا موي اهمهأ نم « ةنحاط كراعم ةلسلس ترادو
 نب فوع ًاضيأ هيف لتنق نميو « ردب نب ثراحلاو ىرملا نيّصّنح ابأ امضمض ةرتنع لستق

 سبعل ناكو ةءابملا رج مويو «سبع ىلع نايبذل ناكو ىسح- ىذ مويو ءرادب
"5 
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 « اًراح ءاثر امهمصخ سيق امهاثرو ءردب انبا لمحو ةفيدذح لتُنق هيفو نايبذ ىلع
 : (١!هضعب ف لوقي

 قافش دق ةَفْيَذُح نم ىيسو رب نب ٍلَمَح نم نفنلا تيفش

 ناني مهب تعطق 2 ىنكلو ىردصَص ليلغل مهلتقب تيفش

 نايبذ تعمجت مث . رجارحلا تاذ وأ رجارهلا ةكرعم ىف اهسفنل نايبذ ترو
 بلعش موب ف ناتئفلا ةكيَش 1 « رماعو سبع تعمجت امك دسأو ميت نم اهفالحأو

 نتقلا رماعو سبع مهيف تنخ أ ذإ « اهفالحلأو نايبذ ىلع رئاودلا اذ هيفو « ةلبج

 سبعا تعقرأ نأ نايبذ ثبات ملو .بجاح هوخأ رس و ىميغلا ة ةرارز نب طيقل لتقف

 تتأ ىلا بورحلا هذه فقت نأ سبع تأرو . ةركنم ةعقو ءاوعش موي ىف ىق رماعو

 : ةرم ىبب ىديس دفولا لو «حلصلا بلطي نايبذ ىلإ ًادفو تلسرأف «لاجرلاو لاطبألا
 تايد الّسسحتو «حلصلا ىلع امهمرق المحف «نانس نب مرهو فوَسع نب ثراحلا
 ءاهراز وأ بورحلا هذه تعضو كلذبو . ريعب فالآ ةثالث تغلب اهنإ لاقيو « ىلتقلا
 . ليلقب كلذ ىلبق ىفوت دقف « اهضاضفنا ىري نأ ةغبانلل بتنك مل هنأ نظنيو

 ىرخأ بورح ىحر ريدت تناك بورحلا هذه ىحر ريدت نايبذ تناك امبو
 نأ ىلع لدي ام كلذ ىف لعلو «دسأ ىنب نم اهفالحأ اهرزاؤي ناكو «ةنساسغلا عم
 مهفو رس نوعرشب مهف « ةنساسغلا موصخ ةرذدانملل ءالولاب نانيدت اتناك ًاعيمج نيتليبقلا

 ءلتكو نومزهي ةنوأو مهيلع تورصتني ةنوآ اوناكو 6 مهمرصخ هوجو ُْق اهورهشيو

 لزني نأ ليلق دعب ىرتس ام وحن ىلع ةغبانلا ر طضا امم « مهارسأب ةنساسغلا ىديأ

 . مهتيرح ىرسألا ءالؤه ىلإ اودر ىتح مهفطعتسيو ةنساسغلاب

 4 ماثوو قافر َْق ًامئاد نكت ىل نايبذ رئاشع نأ ىلع ةفلتحم لئالد لدتو

 7 روصت ام وحن ىلع 2 اًنيلخاد رحانتتف دوعت م « ةنساسغلاو سبع برحل
 « ةغبانلاو ىرازفلا راسيسنب َناَبَرَو ىرملا مامحلا نب , نيصحلااو ريدغلا نب ةماشب راعشأ

 9 ءاهيب تعق تعقو كراعم لإ نوريشب كقو « رئاشعلا كللت نيب تاعزانملا ضعب لإ نو ريشي دإ

 ىب 0 ىب هتريشع نيب ةكرعم بقع مامحلا نب نصحملا لوق كلذ نف

 : 2؟نولوألا رصتنا اهيفو « ةمرص

 )١( ص ( فراعملارادعبط ) تايلضفملا (؟) ىلع قوزرملا»و 88/»* رابخألا نويع 9+
 ةسامحلا ١/*: سوءرلا : ماهاو . ”.6 ىركبلل ىلآللا طمسو ؟ .
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 امّصْمِو امك َنْمَطْقي انفايسأب 2 ةّيجس انيف ٌربصلا ناكو انربَص
 املظأو قعأ اوناك مهو انيلع ةّزعأ لاجر نم ًاماه َنْفَلَمُي

 « ةغبانلا ةنبيا تناكو « مجوز قلطي نانس نب مره ىعأ اناس نياديوي ديو

 فلح. ىمس افلح امهنيب !دقاع «ةبشُنو ةليصخ قريشع وبري اهتريشع ىلع ريثيو

 كلذ ىو «ةر'ذنع ىبب رايد ىلإ اهرايد نع اهيلجي ىح عوب ريب لازي امو ٠ شاحنلا
 -: ةغبانلا لوقي

 اميمتو مكل ًاعوُبْرَي ثتددعأ ىننإف ديرب اي: كذاب ْعَمَج

 ("امولظم نإو مهيف املظ ْنِإ اهلك َةْنِض ُنوطب ىلع َتَيِدَح

 لتاقتتو براحتت تناك ام ًاريثك لب « اًمئاد ءافص ىلع نايبذ رئاشع نكت ملف

 . ةريذع ريغو ةراذنع نم اهماريج لزانمىلإ اهزانم ةريشع كرتت دقو ءآضعب اهضعب لزتعيو
 ةبعك ا ذختتو ىرتعلا ةيلهاحلا ىف دبعت نافطغ لئابق نم اهريغك نايبذ تناكو

 ىلص لوسرلا رمأب ديلولا نب دلاخ اهمده دقو « نيبارقلاو رذنلا امل مدقتو « اهيلإ جحت

 مالسإلا ىف تلخد ىبح اهتينيو ىلع تلظ نايبذ نأ كلذ ىبعمو . ملسو هيلع هللا

 . فينحلا

 . هتايح

 تنب ةكتاع همأو ؛ عوبري نب '”بانجا نب بابض نب ةيواعم نب دايز وه
 ةمامأ ىلأب ىنكي ناكو «امأو ابأ ىنايبذ وهف « نيينايبذلا عجشأ ىب نم سينأ

 فلتخاو . رهمشا بقللا اذهب و «ةغبانلاب بقلي ناك امك ءهاتنبا امهو «7"2ةمامت ىأو

 (نوئش مهم انل تغبن دقف ) : هرعش ضعب ىف هلوقل ليقف « هب هبيقلت ببس ى ةاورلا
 . (*”هلقع بهذيو رهن نأ لبق تامو هنس "تربك نأ دعب رعشلا لاق هنأل ليقو

 ىف هتمجرتو 5/١١ فاغألا رظنا () . ةرذع نم ةريشع : ةنصغ )١(
 . اهدعب امو ٠١8/1١ ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلا راد ةعبط ) قاغألاب هتمجرت ىف اذكه 220

 ءارعشلاو رعشلا مجارو 4/1١ فاغألا (4) تاقلعملل ىزيربتلا حرش قو 5/١١ (بتكلا
 . ىزي ريتل رشعلا تاقلعملا حرش 0 .عوب ري نب بانج نمالدب عوب ري نب رباج رشعلا
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 اننأ كلذ ىلع ةلالدلا ربكأ نمو « هيف هقوفتو هرعش ىف هغوبنل كلذب ىعم هنأ اًننظ نظنو

 ةغبانلا لثم بقللا سفنب بسقلت نييمالسإلاو نيمرضخملا ءارعشلا نم ةعومجم دجن
 . ىئايبذلا ةغبانلا مماب مهم وهز ديمي و « ىبلغتلا ةغبانلاو ىنابيشلا ةغبانلاو ىدعحلا

 ىلع ةاورلا صرحي ام لكو « هبابش نع الو هتأشن نع ًاحضاو ًائيش فرعن انسلو
 مره ىتخأ ديزي ةرهاصم ُْف نوكي دقو « مهاتويبو نايبذ فارشأ نم ناك هنأوه هلوق

 هبابشو هتأشن لهجن انك اذإو . كلذب عطقي ام نايبذ فارشأ نم وهو هل نانس نبا

 لوزنلاب هأدب رطش وهو « هتايحن نم ىناثلا رطشلا انل روصي ام هرابخأو هرعش ىف نإف
 نأ فورعمو . هبقانمب ىنغتيو هحدمب هل هموزلو ١١ ةريحلا ريمأ رذنملا نب نامعنلا ىلع

 لخدت تناكو « ةدنك ةلود ىلع اوضق ذنم ةرذانملل ءالولاب نيدت تناك دجن لئابق

 ضني نأو رذنملا نب ”نامعنلا ”ةغبانلا اهرعاش دصقي نأ ىعيبطف «ءالولا اذه ىف نايبذ

 اياطعلا ىف هل لزجأو « همدانو هنم هب رقف « هيلع هدوفوي نامعنلا رو . هحئادم هيلع

 سوأ لاثمأ نم ءارعشلاب جومب هطالب ناكو « دذفلا هرعاش حبصأ ىتح « تالصلاو

 مارك همركي مل مهنم ًادحأ نكلو ىرماعلا ديبلو ىدبعلا بسقثملاو ىميقلا ردجتح نبا
 : لوقي ذإ 6 هتقلعم ىق كلذ روص دقو 4 ةغبانلا

 اهنيز ءاكميلا ةئالا بهاولا
 و هيي ه رو 2

 اهقفارم التف تّسيخ دق َمْدَآلاو
 4 6 توا 9 .٠

 اهقناف طيرلا لويذ تاضكارلاو

 َه ءام ى< توت سمو

 اهتنعأ ىف ًابْرَع ٌعَرْمَت َلْيَحلا

 هحدمو دنه نب ورمع قحل ةغباتلا نأ نم ةاورلا
 : اهعلطم ةديصقب

 مالكلاو ةيحتلاب انضو ماطق اهللدت ةكراتأ

 تسيل ىهو « هيلع ةلحتتم اهنأ نظلا بلغأو

 « ناويدلل ىعمصألا ةياور ىف لاح لك ىلع

 اهب حدم هنأ ةديبع ىنأ نع ىرمتشلا يورو

 . ىناسغلا ثراحلا نب ورمع

 وبلا اهرابوأ ىف حضوت . َناَدَْس

 ""دّدجلا ةريجلا .لاحرب ًةدودشم

 (9وّرجلاب نالزؤلاك رجاوهلا ُدْرَب

 (*هوربلا ىذ بوبوشلا نموجنتريَطلاك

 ديريو « ةيوقلا ظالغلا : ءاكعملا )١(
 . عارم : نادعسلا . عضوم : حضوت . لبإلا

 . هنم دبلت ام : رعشلا دبل
 . تلاذ :تسيخ . ضييلا قونلا : مدألا (م)

 . اهناتمو اهقلخ ةوق نع ةيانك : اهقفارم التف
 : طيرلا . تابحاسلا : تاضكارلا ( 4)

 . عضوم : درحلا . اهمعن : اهقناف . ليوط بوث
 . ًاديدش احس حست : ًابرغ عرمت (0)
 . هرطم تاعفد وأ باحسلا : بوبؤشلا
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 هيطعي ناك انك ةللذملا قلحلا ةقئوملا لبإلا نم ةثاملا هيطعي ناك دّمف
 ةرداغم ىلإ هرطضا ثدح ًاثداح نأ ىلع . تامعنملا ىراوحلا ريغ « ليحلا نم عيطقلا
 ىنب نم مهفالحأو نايبذب اوعقوأ ذإ « ةنساسغلا طالب ىلإ ادت هجوتلاو ةرذانملا طالب
 اوعنمو هومحم دق اوناكو « بيصحخل ا رقأ“ ىداو ىلع مهيدعت رثأ ىلع ةركنم ةعقو دسأ
 امهم ًاريثك اوبسو ءًاعيظف اليكنت امهب اولكنف «دسأو نايبذ هتداتراو « لئابقلا هداترت نأ
 : هلوق ىف هرّوص ًاديدشأللأ ةغبانلا ملأف . امهتاسن نمو

 رقأ نع ةنايبذ ىب تيبن داقل

 ضبقنم ُثْيَللا نإ موق اي تلقو
 اهثمادم اروح ًابرْبَر نقرعأ ال

 ضرع عءاج نمىلإ ارشد ظني
 اًردحنم رافشألا ىلعأعمد نيرْذي

 (؟)رافُصَأ لك ىف نوعي نعو

 (”ىراضلا ةسبّثول هنثارب ىلع

 5 راَوُد جاعِن اهراكبأ ناك

 (9 رارحأ قرلا تاركنم هجوأب
 9 .٠ دو م 1

 نع نفلتيو عومدلا نفرذي نهو « نرسأ دقو نايبذ ءاسن روصي هنأ حضاوو

 « شويحلاب نامدقي رايس نب نابزو ةئييع نب نصح امهموق ىلطب لعل « الاثو
 .هتاب ىدح] نهيب ناك هنأ تاياورلا ضعب ىو «راعلاو رسألا لذ نم نهتاصلخيف
 ام ًاروصم ىرخأ ةديصق ىق لاقف « نم ىبب ةنساسغلا شويج تعنص ال ضرعو

 : ءالبلاو دهحللا نم مهباصأ

 َتَِفْنُم ريغ ديرط ريغ قبي مل
 تلبك دق لمرلا ةاهمك ةَرُج وأ

 تقو مهماقإ : مهعبرت . داو : رقأ 60
 . رفص عمج عيبرلا روبش : رافصأ . عيبرلا

 دوعتم : ىراضلا . رافظألا : نثاربلا ( ؟)

 ْ . سارتفالا

 . هبشت شحولا رقب نم عيطقلا : بربرلا (*)
 . نيعلا ىهو « ءاروح عمج :اروح . هب ءاسنلأ
 : جاعنلا . داوسلا» ضايبلا ةحضاو ةليمحلا
 نفطي نك مص مما : راود . رقبلا ثانإ

 ع -

 ("' بولسم دقلا لابح ىف قومو

 ("!بيقارعلاو اهنم مصاعملا قوف

 . ةيلهاحلا ى هب

 : سرع . نيعلا رخؤمي رظنلا : رذشلا رظنلا ( 4 )
 . بناج

 .نيعلا بدهوهو « رفش عمج : رافشألا )20

 . ريسألا هب نودشي اوناك كارش : دقلا (5)

 . ١ . ةيشحولا ةرقبلا : ةاهملا (7)

 م . راوسلا عيضوم
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 (7بيبانألا مص ىلع ٍفاَْثلاضَع اه ٌديدحلا ٌضَعدقو ًانيَعقوعدت

 نع اوفكي ىبح ء مهحدمي نأو ةنساسغلا ىلإ ىعسي نأ نم ادب ةغبانلا دجي مو
 نب رغصألا ثراحلا نب ورمعب لزنف « مهنم هوبس نم ىلإ ةيرحلا اودريو ء هموق
 هاخأ حدم امك ًاعئار ًاحدم هحدمو «ةلبج نب ربكألا ثراحلا نب جرعألا ثراحلا

 ةغبانلا نم امهئازجب ناكو « هارسأ نمع وفعف « امهيدل هترافس اربكأو . نامعنلا

 لكب الواحم ءامهحيدم ىف غلابيو هماركإ ىف ناغلابي امهدنع لظو ءامحل عئارلا هحيدم
 عوبري هتريشع نأ انبرم دقو . مهفالحأ برحوأ هموق برح ىلإ ادوعيال نأ عاطتسا .ام

 اهرايد ىف مل عسوتف «"نح ىبب نم اهرئاشعو نيبرذعلا ةنض ىنب ىف انايحأ لزنت تناك
 ةعنمو مهتعنم هفوخي ةغبانلا هل ضرعتف « ,هوزغب هسفن نامعنلا تثدحو « اهيعارمو

 مهرايد ٠ ”نّح ىبب نيعت نأ اهوعدي هتريشع ىلإ لسرأ ًاديدش ًارارصإ هنم ىأر الو «

 لوقي كلذ ىو « ةميزهلاب ةنساسغلا شويج تينسمو اهناعأف :

 و .٠ .8

 ("رداص ةقّرَبب نح ىتب ديري 2 هتيقل موي نامعنلل تلق دقل
  4 5م - و

 ""”ٍرباصب الإ قلتمل نإو هيرك معاقل نإف نح ىنب بنجت
 هموم و م تب هر يع 2 و

 (9رجانحلاب اهنهلتسي مماهل مهنإ ةرْذع ُدالوَأ ىهللا ماظع

 رئاكملا ودعلل ريم رعمجسب مهودع نم ىّرقلا ىداو اوعتم نو *(

 مهفالحأو هموقل ةليلج دئاوف تاذ ةنساسغلا ىدل هترافس تناكوحنلا اذه ىلعو «

 ىلإ دوعي نأ ىأرف « نامعنلا هوخخأ مث ورمع ىفوت ىتح مهدنع مهح اصم ىعري لاز امو
 ىف هل ةيعاد هذختي ناكذإ ءاديدش ًابضغ هيلع بضغ دق ناكو «رذنملا نب ءنامعنلا

 اذهف هل اهنالو ىلع جرخت نأ ىلإ نايبذ عفدي ام ةنساسغلاب هلوزن ىف ىري ناكو «هموق

 مل هتليبق هالو هغالو كلذب نلعي هنأكو .هموصخ حيدم ىف جلي ةغبانلا اهفيرشو اهرعاش .
 مومط عمج : ميماحل . لاملا :انه ىهللا ( ؛ ) : فاقثلا . دسأ نم ةريشع : نيعق )١(

 2 اهنوعلتبي : اهنوهلتسي . ميظعلا مخضلا وهو بوعك : بيباثألا : حامرلا اهب موقت ةبشخ

 مخضو لكألا ةراكو قولحلا ظعب مهفصي ء حارا
 . ماسجألا . عضوم : رداص ةقري 0

 . كلهم : ريبه (5) . برحلا ىف عاجش : رباص (”)



 فق

 ةروهشملا هتاراذتعا ىف ةسفن نع عفدي ذخأ دقو « اهظع ةغباتلا بنذ ناك كلذبو

 هاضرب ىظحو « ديدج نم هطالب ىلإ داعو « هنع افعف نامعنلا ىلإ اهمدق ىلا

 5٠59 ةنس هاعدتساف « نامعنلا ىلع بضغ نأ ثبلي مل ىرسك نأ الإ رْمغلا هلئانو

 . ةليفلالجرأ تحت هب ىبلألب لاقيو « تام ىحنجسلا ب هايغف هب ىلأو «داليملل
 ةغبانلا ةقرافم ببس ىف ءامدقلا اهاور ىلا 7١2تاياورلاب ذخأت مل اننأ حضاوو

 نامعنلا قراف امتإ هنأ اومعز دقف « ةنساسغلا ىلع هدوفوو رذنملا نب نامعنلا طالبل
 هناسل ىلع اوعنص هدنع هتناكم هيلع اوسفن نيذلا ءارعشلا ضعب نإف « هتايح ىلع ًافوخ
 عطاق فيس مدحأل ناك هنأ تاياورلا ضعب ىو « ًاعذقم ءاجه هب هاجه ًارعش
 ةغبانلا ىلع هبحاص نغطضاو «هذخأف نامعنلل كلذ ةغبانلا ركذف « رهوحلاو دنرفلا ريثك

 نامعنلا جوز فصو ةغبانلا نأ ةياور ىفو . هيلع هضرحو نامعنلا ىلإ هب ىشوف
 ءاهاوبي ناكو ىركشيلا لخنملا هنم راغف « اهءاضعأ هيف ىصقتسا ًافصو ةدرجتملا
 ملعو «نامعتلا بضغف ؛ برج نم الإ هلوقيال فصولا اذه نأ ريمألا ىلإ سوسوف
 . ةعوضوم ةدرجتملا ىف هتديصق نأ دعب امف ىرتسو . ةنساسغلا ىلإ برهف ةغبانلا

 اورسفيل ةاورلا اهعرتتسا «ةعرتخم راعشأ نم مضت امو تاياورلا هذهلكنأ قحا ىو
 هنيب اوعقوأ ةاشو كانه نأو « ةميظع ةيانج ىنَج هنأب ءىنت ىلا ةغبانلا تاراذتعا
 ءادعأ ةنساسغلا ىلع هدوفو الإ ةياشولا هذه نكت ملو « رذنملا نب نامعنلا نيبو
 برحلا عضت ال نأ نامعنلا مهي ناك دقو « مهيف حيدملا نم هغاص امو نامعنلا
 نامعنلا دنع ةغبانلا بنذ نكي ملف . ةيبرغلا دجن لئابقو نايبذ نيبو مهيب اهرازوأ

 ءوفعلاو حفصلا بلطي هيلإ داع دقو . اًنيسايس [بنذ ناك امنإو « اًئيصخش آبنذ
 . 2تاياورلا ضعب ميزت اك ليلع هنأ هغلب هنأل ال

 تاراشإلا تلقأ ىلا ىه ةنساسغلاو ةرذانملا ىطالب ىف هموقل هترافس نأ دقتعنو

 ضعب ىف هارن كلذ عمو . اهعئاقو ىف كرتشي مل ذإ « ءاربغلاو سحاد بورح ىلإ هرعش ىف
 : لوقي « نايبذ نم اهتمومع ءانبأ رايدل اهتقرافمو رماع ىلإ سبع لوحتل ىسأي هرعش

 (”املظأف خامّدلا اوُلَح اذإ سعب مهل ًاخأ ال نأ ناس غلبأ

 .ا عضوم : :أ 0 لابج : خامدلا (8) رظناو اهدعي امو ١١/1 1فاغألا 1(

 . رماع ىنب لزانم ىلإ امهب ريشي . ءارعشلاو رعشلا ىف هتمجرت
 .؟موريرر فاغأ (؟)
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 امَرْكَأ ٌدُبال توملا درو ناك اذإ  ءهئاقل دنع توما نودرَي مه

 « مهئادعأ دض اهب نيرصنتسم سبع عم ماسلا ىلإ اودوعي نأ هموق ضّرحي هنأكو
 ديعول ةراشإ ىأ هرعش ىف سيلو . بورحلا ىف ءانغو مادقإو ةأرجو ةعاجش اهيفف

 ٠ ةراغ اهدعوتي ال وهف ءابسيب و هنيب محرلاو ىلرقلا ىلع ىببي ناك هنأكو «سبعل ديدهم وأ

 ضرعت دقف ًاسبع كرت دق ناك اذإ نكلو . هتليبق اهيف ترصتنا ىتلا عئاقولاب ددني الو

 ليفطلا نب رماعو ورمعنب ةعرز لثم نم اهلاطبأو اهتداس ددبيو اهددبي اهّتفيلح رماعل

 رماع ىب ضعبو ةعرز لواحو . ءاسنلاو لافطألا اهيف ىْسست امهموقل ءاوعش تاراغب
 « ءامدلا نقلت ىتح دقعو فلح نم دسأ نيبو اهنيب ام ضقتل نايبذ اوعفدي نأ
 ىلوتف ءرمألا ف نوركفي نيينايبذلا ضعبو نصح نب ةنئييُدع نأو كلذب ةغبانلا راعو

 دسأ نيبو مهنيب امب ءافولا ىلإ هموق ًايعادو ةنييعو رماع ىنب اهفسم دئاصقلا دشني ابضغ

 : هتديصق لوقي كلذ ىو « دوقعلاو دوهعلا نم

 ""ماوقأل اًراَرَض لهجلل سّوُب اي دسأ ىنب اولاخ رماعونب لاق
 هَ . 4

 ("ماكحإ دعب ٌءالخ ديرن الو الدب مم ىغّبن الف البلا ىباي

 : اهفيعاضت ىف لوقي « ىرخأ ةديصق ىف ًاديدش ًافينعت هفنعي ةنييع ىلإ هجوتو
 ىنم تسلو كنم تسل إف اًروجف دسأ ىف تلواح اذإ

 دسأ ىبل هحدم كلذ ىف لخخديو « ءافولا ىلع هصرحو هلبن ىلع لدي فقوم وهو

 . بورحلا ف مهمالبو مهعاجشب هتداشإو

 تاداس نم ًافيرش ًاديس ناك هنأ ىلع لدت ةحيحصلا هراعشأو هرابخأ عيمجو

 ًاروقو اديس ىعارعي لب ءامهبارضأو ةفرطو سيقلا ئرما ىتفت ىّبفتي ال وهف « هموق
 ضعب هراعشأ ىو . نوجم ف لذبتي الو ةهافسف ىندتي ال وهف ؛ ةمي رك مشو قلخ اذ

 هنأكو ةنساسغلا ىدلو ةريحلا ى ةليوطلا هتماقإ نم كلذ هءاج دقو « ةيحيسم تاراشإ

 نيد ىلع ناك هنأ ىف كلشال نكلو « نابهرلاو رابحألا هلوقي ام ضعب ىلإ عمتسا
 )١( ةالاماك دهعلا ضقن : ءالملا . دهعلا ضقن ىهو ةالاحملا نم : اولاخ .

 برحلا ىف مهعم ممالب دصقي : ءالبلا (؟) .
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 ء ةكمب جحلا ىلإ مهعم فلتخيو «ةينثولا مهّلآ نم اهريغو ىرّتعلا دبعتي هئابآ
 : هتقلعم فو

 ٍدسَج نم باصْنألا ىلع َقيِرُه امو  هَتببْمَك ْتْحَسِم ىذلا ٌرمعل الف

 . باصنألا ىلع بّصُنت تناك ىلا ءامدلا سدقي وهف

 مارح نمي هنإ بيبح نبا لوقيو « هرعش ىف ةثوثبم ىهو « ةمكح هيف ناكو

 لان هنأ رهظيو . ًاروقو ًاديس ودبي هلك كلذب وهو . ١0 ةيلهاحلا ىف مالزألاو رمحلا
 لخاد ىف ًاضيأ لب بسحف ةنساسغلاو ةريحلا ءارمأ دنع ال هرصع ىف ةعساو ةرهش

 : مهراعشأ قاوسألاو مماوملا قى هيلع نوضرعي اوناك ذإ « ءارعشلا نيبو ةريزجلا

 هيتأتف ء ظاكع قوسب .مادأ نم لبق ةغبانلل ؛ برصضتي ناك» : : ىناغألا بحاص لاق

 2« ريصبوب أ ىثعألا هدشنأ نأ ةرم تاذ ثدحو . اهراعشأ هيلع ضرعتف « « ءارعشلا

 : ديرّسشلا نب ورمع تنب ءاسنحلا هتدشنأ مث « ءارعشلا هتدشنأ مث تباث نب ناسح مث
 نم 2 لم 0 و م سو

 (9ران هسار ىف ملع هناك هب ةادهلا متاتل ارخص نإو

 « سنإلاو نحل رعشأ كنإ تلقل ًافنآ ىندشنأ ريصب ابأ نأ الول هللاو : لاقف
 ىتخأ نب اي : ةغبانلا هل لاقف « كيبأ نمو كنم رعشأ انأل هللاو : لاقف ناسح ماقف
 : لوقت نأ نسحت ال تنأ

 عساوكنع ىأتنملانأ تْلِخْنإو 2ىكردُم وه ىذلا ليللاك كنإف
 و 2و *..

 9 ع زاون كيلإ ديأ اهم دمت ةنيتملابح ىف نجح ةفيطاطتخ

 هل لاقو ناسحح بضغ امل هنأ ىرخأ ةياور ىفو ا ناسحن سنخف
 : لوقأ ثيح : لاق ؟ اذام لوقت ثيح هل لاق كيبأ نمو كنم رعشأ انأ

 >6 ن0 2 هر >2

 امد ةهجننم َنْرُطَقِي انفايسأو ىحضلاب َنْءَمْلَيرْعلا تانّمَجلا انل

 )١( نجح «رئبلانم ءالدلا اهب جرختست ءانجح (دابآ رديح عبط ) بيبح نبال ربحنأ :

 بذاوج : عزاون .ةجوعم ا ىهو ءانجح عمج . ؟"ح ص .

 اهب هفطعتسي ىلا هدئاصق دصقيو . لبخلا : انه لعلا (؟) .

 .تك/رر فاغأ (؛) ةديدح وهو فاطخ عمج : فيطاطخ (*)



 "ا

 (الامَتْا انب مرك والاخ انبمركأف قرحم ْئتباو ءاَقْدَعلا ىتب اندلو

 ن< ترخفو كفايسأو كنافجنأ تللقأ كنكلو رعاش تنأ : ةغبانلا هل لاقف

 نم ةياورلا كلت ىف ةدايزلا هذه نأ نظلا ريكأو . ''"كدلو نمب رخفت ملو تدلو

 عمج ىف لاعفأ نزوو ملاسلا ثنؤملا عمج نأ لإ نوبهذي نيذلا نييوغللا ضعب لمع

 دقل لب « ءابآلا نود ءانبألاب ناسح رت فو . ةلقلا ىلع نالدي ريسكتلا

 ةغبانلا ناك امو « ةيظفل ةكحامم ىهف ءاندلو ةملكب ربع ناك نإ و «ءابآلاب رختفا

 ءارعشلا نيب مكحي ناك هنأ ربخلا ىف مهملاو . ةطلاغملاو ةكحامملا هذه لثم ىلإ دمعيل

 . هركذ لخ هب ىرزأ ن نمو همجن قلأت هب داشأ نف

 ةيقب اهيف ىضمأو 707 ةنس رذنملا نب نامعنلا توم دعب هتليبق ىلإ عجير دقو

 ءاهنناب لصتي ءىبش ىأ هراعشأ ىف سيلف « اليوط شعي مل هنأ رهظيو « هتايح

 ىديس فقومب داشأل اهتيابن رضح هنأ ولو <08 ةنس ءاربغلا» سحاد بورح

 2 تايد نم المحت امب ءامدلا نقح ىف فوع نب ثراحلاو نانس نب مره : هتليبق

 ا ٠6 ةنس قوت هنأ نم وخيش سيول همعز ام باوصلا نع دعبي ال ناك مث 6 نمو

 هناويد

 1474 ) ةيويسآلا ةلحنا ىف هل جروبنريد ةرشن ةغبانلا ناويدل ةرشن مدقأ لعل

 نيواود ىهو « ةتسلا ني واودلل ىرمتنشلا حرش نم اهجرختسا دقو 2(

 انثيدحس ىف انلق نأ قبسو . ةدبع ن نفل ةردنعو ةفرطو ريهز و ةغبانلا»و سيقلا ىرما

 « نيواودلا كلتل ىعمصألا ةياورب ظفتح تحب حرشلا اذه نإ سيقلا ىرما ناويد نع

 دمتعا دقو . نييفوكلا ةياور نم دئاصق ضعب اهيلإ فيضي اهنم غرفي نأ دعبو

 ىف امهدجمو ىرمتنشلا حرش نم نيتطوطخم ىلع ةغبانلا ناويدل هترشن ق جرونريد

 54٠/9 (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟) : قرحم . لوألا جرزحلا دج : ءاقنعلا )١(
 : نأ فن داسغلا ةلبج نب ثراحلا

 0 ىفايز هلأ َن فو رعمو .؛ قاسغلا هلبج نب هراخا وه

 0 ,زرملا عدا مهم رخفي كلذلو 43 دزألا نم جرزحلاك ةئساسغلا

 . 54٠ ص ةيئارصنلا ءارعش (م ) . هموقب رخفي اك
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 ١899 ةنس ىفرشتن دقو . ىسويلطبلا حرشب ىهو انيف ىف اهدجو ةثلاث ةطوطخمو سيراب
 اهب دجو رفيش ةعومجم ىف ةطوط نع ةلقن ةيويسآلا ةلجنا ىف ناويدلل ًاقحلم
 . ةديدج تادايز

 ١4.7٠١ ةنس« ىرمتنشلا اهب ىنتع ىلا ةتسلا نيواودلا ةعومجم ىف درولا ناويدلار شنو
 « ىرمتنشلا دنع ءاج امب فتكي مل هنأ الإ تاطوطخم ةدع نم هترشن جرختساو
 بتك ىف ًابوسنم هدجو امم تافاضإو تادايز ةتسلا نيواودلا كلتب قحلأ دقف
 حرشبال نكلو « ني واودلا هذه عم ةرهاقلا ىف ناويدلارشُنن دقو « مهنم لك ىلإ بدألا
 رعش نع نايبلاو حيضوتلا» مساب ىرخأ ةرشن رشنو . ىسويلطبلا حرشب امإو ىرمتنشلا
 قرشنو . ٠ ةنس مهدأ قطصم ةرشنلا هذه ىلع ماقو « نايبذ ىب ةغبان
 ةورعو ةغبانلا ني واود ىهو « برعلا نيواود ةسمخ مماب ىرخأ نيواود ةعومج عم تو ريب
 هتعومجم فوخيش سيول هرشن دقو. لحفلا ةمقلعو ىثاطلا متاحو قدزرفلاو درولا نبا
 راتخم» هتعومج<م ىف اقسلاوطصم هرشنو .دراولا ةرشن ىلع ًادمتعم (ةينارصنلا ءارعش»
 اهب ىنمع ىلا ةتسلانب واودلا ةعومجم اهسفن ىه انب رم امك ةعومجملا هذهو «ىلهاجلا رعشلا
 ظفتحا هنأ ريغ « هرصتخا دقف ءهحرش اهعم لقني مل رشانلا ناك نإو « ىرمتنشلا
 ةيرصملا بتكلا راد ىفو . هيف ىرمتنشلا اهب ىلا تاقيلعتلاو تاراشإلا نم ريثكب
 ناويدلل ةطوطخم لوبناتسإب ثلاثلا دمحأ ةبتكم ىو . حرشلا اذه نم ةطوطخم ريغ
 بيطخلا حرشب هل ىرخأ ةطوطخم هللا ضيف ةبتكم ىف كلذكو تيكسلا نبا حرشب
 ةعماخلاب تاطوطخملا ءايحإ دهعمب ناتروصم ًاعيمج ناتطوطخملاو . ىزيربتلا
 . ةيبرعلا

 ةياورب انل ظفتحم هنأل « ىرمتنشلا حرش ىلع رعاشلل انتسارد ى دمتعنسو
 لوقي ذإ 7؟ مقر ةديصقلاب هدنع ىهدنت ىهو « ىلهاخلا رعشلا ةاور قثوأ ىعمصألا
 دئاصق هيلصنو «ةغبانلارعش نم ىعمصألا هاور ام عيمج لك » :اهبقعب ىرمتنشلا
 نع اهاور دئاصق عبس ىهو « ىلاعت هللا ءاش نإ ىعمصألا ريغ هاور امث ةرسيختم
 نأ كلذ ىنعمو « ىنابيشلا ورمع ىنأو ىنارعألا نبا نع ىوري امتإ وهو « ىسوطلا
 نأكو .نييرصبلاو ةرصبلا ذاتسأ ىعمصألا ةياور ىلإ نويفوكلا هفاضأ امم دئاصقلا هذه

 تن“ نمو «هتياور ىف اهنبثي مل كلذلو « اهركني ناكوأ اهيف كشي ناك ىعمصألا
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 « ىعمصألا هاور'ام ىلع دمتعن امنإ « ةغبانلا ةسارد ىف اهيلع دمتعن نأ عيطتسن ال

 . هرعشو رعاشلا ثحبل ًاساسأ هذختنو

 « ةشقانم ىلإ ةجاح ىف اهدجن ىح ىعمصألا ةياور ف ىضمن داكن ال اننأ ىلع

 (دتغم وأ حئار ةّيم لآ نمأ ) : ةدرجتملا ىف هتديصقب اهبف ظفتحا ىعمصألا نإف

 نحنو . ةياورلا ةفيعض اهمأ كلذ ىنعمو . ىرمتنشلا لوقي اك اهدنسي ال ناك هنأ عم

 ةغبانلا ةيصخشر قفتي ال لزغ وهو « ًاشحفم الزغ نمضتت اهدجن ىتح اهؤرقن ال

 « اهلبقن نأ نكمأل ةغبانلا رعش ىف ًارئاد ناك لزغلا نم نوللا اذه نأ ولو . روقولا

 ىلع - عضوملا اذه ريغ ىف رم امك للديل « ةديصقلا هذه ىف اذوذش قأي هنكلو

 ىلع رذنملا نب نامعنلا بضغ ى ببسلا هب اورسفيل ةاورلا هعضو « عونصم ربخ

 امنأكو « نيبحلا هل ىدني ىذلا نجاملا ”لزغلا اذه هجوزب لزغتي هولعج ذإ « ةغبانلا
 جوز ىوس شحفملا لزغلا اذه اهب لزغتي ةأرما دحي ملف ةغباتلا ىلع ايندلا تقاض

 نم هيف ناك امو ىلهاحلا رصعلا مهف ىف نيقمعتم اوناك ةاورلا نأ ولو . نامعنلا

 ةغبانلا رعش سرد ىف اوقمعت مهنأ ول لب « ةنساسغلاو ةرذانملا نيب ةديدش ةسفانم

 كفي ىح ةنساسغلا ىلإ هجوتلاو نامعنلا طالب ةرداغم ىلإ ًارارطضا رطضا هنأ اوفرعل

 ةميزه مهومزه دقل لب « ةنساسغلا ةفك اهيف تحجر كراعم بقع مهدنع هموق ىرسأ
 لاز امو . ًاديدش ًابضغ هيلع بضغو «نايبذ ىف هتيعاد نامعنلا دقف كلذب و . ةركنم

 نم نايبذ امصخ قوتو نمزلا راد اذإ ىتح « هموق نع ملك درا مدنع ةنباللا

 نب نامعنلا طالب ىلإ دوعي نأ ةغبانلا ىأر «نامعنلا هوخأو ورمع امهو :ةنساسغلا
 . هتليبق ىلع لئابقلا هبيلأت نم آفوخ لب « ةاورلا لوقي امك هسفن ىلع ًافوخ ال « رذنملا

 ةديصق درن انك كاذلو ءانيصخش ًافقوم ن ؛ ملو ءاّنيساس ًافقوم ناك هلك فقوملاف

 نيح هيلإ هعوجرو نامعنلا نم ةغبانلا بره ةصقب لصتي ام لك درن امك « ةدرجتملا

 : اهيف لوقي ىلا ةيئارلا هتديصق ى كشن انك ”مث“ نمو « هضرعب مع

 ارئاس ّىحلا زواجدق ةيتف ىلع ُهَشْعَن حبصأ سانلا ريخ رت ملأ

 | ارماع ضرأللو اكْذَم انل دري هدّْنُخ هللا لأسن هيدل نحنو

 ىف امو اهب ولسأ سفنو ءاليلع نامعنلا انل اوروصيل ءآعضو اهوعضو ةاورلا نإف

 ىلا هتعوطقم ركنن انك اهركنن مم نمو «ةيمالسإ اهنأ ىلع نالدي ءاعد نم اهنياهم
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 : اهعلطم ىف الئاق ماصع هبجءاح ىلإ اهيف هجوتي ىلاو نامعنلا ضرب لصتت
 مامهلا شعنلا ىلع لويحنا » < ريشا كذع مسقأ ملأ و 3 و ِ 0

 ] ظ : هتاليضق قف كعن انإف اقبأو
 ىاتأ ام لّلشلا رخفلا نم ديزي ىلع تيشخ ام كرمعل
 باصأ نيح ىنالكلا قعصلا نب ورمع نب ديزي اهب اجه هنإ نولوقي ةاورلا نأل

 عمو « ةيرضم ةيسيق ىهو « رماع ىبب رئاشع نم ةريشع بالكو « نامعنلل البإ
 (ناملل ةنامأ ال نكلو ) : اهتياب ىف لوقي ذإ اًنينمب اهيف هوعدي ةغبانلا دجن كلذ
 « هلحتنم تيبلا ىف تزوعأ ةيفاقلا امنأكو « ىبمب ال ىرضم هنأ هنع لضيل ناك امو

 ىف تعءاج ىللا دئاصقلا نمو . نمل ىلإ هبسنو اًنينامي هاعدف ةديصقلا:لحتنم لب
 : هتديصق اهيف كشلا انؤلمي و ىعمصألا ةياور

 امم نم عازجألافّع شلات َّلتحاو  امَّدجْنا اهُّلْبَح ىسمأو داعستناب
 : هتبحاص ؟طاخم هلوق ىف حضتت ةيمالسإ ًاحور اهب نأآلو « صلاخ بيسن اهمآل

 ا")امزَع دق نيدلا نإو ءاسنلا ٌوُهَل انل لحي ال انإف ىبر كاَبَح
 م 8 8 2 و 28 مو

 "امعطلاو ربلا وجرنو هلإلا وجرن 0 ةمنزم صوخ ىلع نيرمشم
 عمو «ةرشع عبس ىلع قبنو ىعمصألا ةياور ىف دئاصق سخر كنن نحنف نذإو

 ةينيعلا هتديصق كلذ نف ءاهتياور ىف تلخ'دأ تايبأ ضعب نم اهيل ال اهيلع انئاقب
 :وحنلا اذه ىلع ىبفمت تايبأ ةسحخ اهيف اولخدأ ةاورلا نإف « نامعنلل اهيفرذتعي ىلا

 "5 ٌعرافألا ىلع ًالْطُب تقطن دقل
(5 

 هام
 نيب ىلع ىرمع امو ىرمعل

 اهريغ لواحأ ال فوع ٌعراقأ

 اومزع مهنأ ديري . جحلا : انه نيدلا )١(
 . ريبعتلا ف بلقلا باب نم وهف . هيلع
 : صولا . نيداج : نيرمشم (؟)
 اهتيزأي ةدودشم : ةمبزم . نويعلا ةرئاغ لبإلا

 و -

 عداجت نم ىغتبت ردورق هوجو

 عفاش كلذ لثم ودع نم هل

 . قزرلا : انه ا! . املاحرو

 . فوع نب عيرق ونب : عراقألا 20

 بوصنم هوجو ظفلو . متاشت :عداجت ( 4 )
 . مذلا ىلع



 اف

2 . 
 ع

 و

 عصان وهىذلا قحلاب تأي ملو بذاك ْسَنلا ٍلهذَم لوقب كاتأ

 َى 9 0 و 8 2 8

 '"'عماوجلا ىدعاس ف تلبكولو 2هلوقأل نكأ مل لوقب كاتأ

 هبره ىف ببسلا نأ نم هولاق اه ىلإ اهب اوريشيل تايبألا هذه اولخدأ امنإو

ب سيق دبعو عيرق نب دعس نب ةرم نأ نامعنلا نم
 نامعنلا ىف ءاجه امظن فافس ن

ع تايبألا هذه ىنن نحنو . ههجو ىلع رف هب ملع املف « هناسل ىلع
 ةديصقلا ن

 ىلا تايبآلا هذه نم فقوملا سفن فقنو . احيحص هدعنو اهادع ام ىلع قينو

 0 رذنملا نب تنامعنلا نع ابف لوقي ىتلاو هتقاعم َْى تءاج

 ٍدحأ نه ماوقألا نم ىثاحأ الو ههبٌشي سانلا ق ًالعاف ىرأ الو

 (؟دتفلانع اهدّدحاف ةيربلا ىف مق هل هلإلا لاق ذإ نابلس الإ

 -- 8 سوو < هم 4--_ -2 ٠

 (9 دّمعلاَو حافصلاب رمدت نونبي مهل تنذأ دقىفإ لاوس

 ٍدّشَرلا ىلع ِهْنُدداو كعاطأ امك هتعاطب هغعفناف كعاطأ نمف

 (؛ادمضىلعدعقتالو مولظلاىَهْنَت ةبقاعم ُهّيقاعف كاصع نمو

 (*” دمّألا لع ىلوتسا اذإ داوجلا قبس 1 كاف تن ند وأ كلثا الإ

 ةيوامسلا بتكلا لهأ نم هنأك نايلس نع ثيدحلا ىف لسرتسي هنأ حضاوو هل

 ةقلعملا لع تمحقأ 'تايبألا نأ نسح- هط ىأر قحيو « هموق بهذم ىلع اًنينثو ناكدقو

 ًارذتعم اهيف لوقي ىعمصألا ةياور ريغ ىف تايبأ ةغبانلا ىلإ تبسن دقو .(*اماحق]
 : نامعنلا ىلإ

 ةونظلا نعت رضْوَع ىلع ليث قلع ايراع كينأ
 نوخي ال حون ناك كلذك  اَهْنُكَت مل ةنامألا تثيفلأف

 . بضغلا ةدشو ظيغلا : دمضلا )0 . لالغألا : عماوحلا . تعضو : تلبك )00

 . ليما اهيلإ ىرجت ىلا ةياغلا : دمألا (ه ) ىف أطللا : دنفلا . اهعنما : اهددحا (0)

 ظيغ ىلع دعقت ال ىأ هلبق ام قلعم تيبلاو ١ . لعفلاو لوقلا

 . كنم بيرق وأ سانلا ف كلثم وه نم الإ ق ءايزلا ةنيدم :رمدت . للذ : سيخ ()

 . اهدعب امو سم7 ص لهاحلا بدألا ف (1) :دمعلا . ضارع ةراجح : حافصلا . ماشلا ةيداب
 . ماخرلا نيطاسأ
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 امهنأكو « رعشلا اذه لاق دق ةغبانلا نوكي نأ 2"”مالس نباو )2١ ظحلحلا ىنو
 . ةعونصم نوكت نأب ةقيلخ اهنأو ةفلاسلا تايبآلا ءازإ نيسح هط هيسحأ ام امحأ
 رئاط مامحلا قيقدلا اهدعو ةماعلا ةنطف روصت ىلا ةيلاتلا تايبآلا ةقلعملا ىف اهلثمو
 : ًاعارسإ عرسي و هناريط ىف دتشي هلعجم ءاوطلا نم قيضم ىف

 (دّمّلا دراو عاَرش مامَح ىلإ ترظنذإ ّىحلا ةاتف مكحك مُكْحا
 '"دمرلانملككتةجاجزلالثم هعبتتو قين ابناج هفحي 8. ّ هرو .و 2

 ()دّقف هُفْضِنو انتمامح ىلإ انل مامحلا اذه ان الأ تلاق
 ٍدزت ملو صقنت مل نيعستو اعست تيبسح امك هوفلاف هويسحف َُ 6 7 5 َك . .
 ددعلا كلذ ىف ةّبسح تعرسأو  اهتمامح اهيف ةئام تلمكف 2 .٠ - و و ها. 5

 امك « ةقلعملا ةيقب ححصن كلذ دعب نحنو . لاحتنالا ةحضاو تايبأ ىهو
 ءانثتساب ىعمصألا :ةياور ىف تءاج ىلا ىرخألا هتاعوطقمو هدئاصق ححصن
 : هانمهما ام

2 
 ةرعس

 ىف ةعبرألا ءالؤهف ٠ ىشعألاو ريهزو سيقلا ئرما ىلإ ةغبانلا مالس نبا نرقآ
 نونمؤي داقنلاو ةاورلا هعبتو « 2')ةيلهاحلا ىف ءارعشلا رئاس ىلع نومدقملا مم هبأر
 رعشلا فيرصت ىلع مهرادتقا ىف نوقباسلا نوجا مه اًنقح ةعبرألا نأو ء مكحلا اذهب
 . ةفلتخما هنونف ف مظنلاو

 مستا اذإ هنم عرسأ ناك ءاوطا نم قيضم ىف . ؟؛5/؟ ناويحلا )١(
 ةجاجزلاب ةماعلا ءاقدز نيع هبشو .ءاضفلا هيلع راد عبط ) ءارعشلا لوحف تاقبط )0(
 اهيصي مل : دمرلا نم لحكت مل . اهافص ىف . ه5. - عه ص ( فراعملا
 ْ . هنم لحكتف دمر : عارش . ةماعلا ءاقرز : ىملا ةاتف (؟)
 | .بسح : دق (0) . ليلقلا ءاملا : دّملا . ةعمتجم
 #4 ص ءارعشلا لوحف تاقبط رظنا (1) . لبج : قين . هب طيحب : هفحي (4)
 . اهدعي امو رم اذإ هنأل قين ىناج ىف رمي مامحلا لعجو
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 رجح نب سوأنم هقوذ ف برقي ةغبانلا اندجو ًاعيمج مهني واود انضرعتسا اذإو
 لك لبقي ال وهف « حبقنتلاو ديوجتلاب ءامدقلا دنع ترهمشا ىلا امهسردمو ريهزو

 قنوملا ظفللا هل ىوتسي ىبح هيف لقصيو هفقثي لازي ال لب « هرطاخخ ىلع دفي ام
 طالب و ةريحلا امه نيترضحتم نيتئيب قف شيعي نأ هل حبتأ دقو . ةلزحلا ةجابيدلاو

 ةبارغو اهنغلو ةيدابلا سني م ناك نإو « هظفلو هقطنم لهبسو هقوذ "قرف « ةنسابغلا

 . ةغللا هذه

 اوداع مهنأ ريغ « راذتعالاو حيدملا ىنفل هتداجإ دنع اليوط ءامدقلا فقو دقو

 مهتلص لبقو كولملا مدم هنإف « مهنم رعشلا <ضغ نيذلا فارشألا دحأ هنإ اولاقف

 ةفاخم نفأ : ءالعل 0 لوبقلا اذه نع ىبغ ىف ناكو « مهاونو

 معل ال :لاقف ؟كالذ ريغل مأ هنم هب ره كعب هاتأو ةغيانلا هحدتما رذنملا نب نامعنلا .

 تناك امو « ًاشيج هل نامعنلا هّنجوب نأ نم انمآل ناك نإ ع« لعف هتفاخم ام هللا

 ةغبانلا ناكو (هلبإ ) هريفاصعو هاياطع ىف بغر هنكلو « ةلهو لوأل هملستل هتريشع

 لمعتسي ال « هدجو هيبأو نامعنلا اياطع نم بهذلاو ةضفلا ةينآ ىف برشيو لكأي
 11١ كلذ ريغ

 نب ورمع أ لوقي اك هدجو نامعنلا ىأ ىلع دفو دق نوكي نأ نبأ قى دعبيو

 هبسكت نأ امأ . امهحيدمن ولخي ىعحصألا ةياوزب هئاويد إف ةاورلا نم .ةريغو ءالغلا

 ةبترم نم هلزنأو هنم ”ضغ دق ةنساسغلا كلذكو ةرذانملا لاون هذخأو رعشلاب

 ناك امتإو « بسكتلا هنم دصقلا نكي مل امهيلع هدوفو نآل « حيبحص ريغف هفرش

 0-0 امهطالب ىف اهريفس ناك دقف ءانمدق اك امهدنع هتليبق حلاصم ةياعر دصقلا

 ةغلابملا ىه لب « سفن ةلذ ىلإ ىبتنت ال ةغلابم اهنكلو « هراذتعاو هحيدم ىف غلابي هنإ
 ديريو «ةيبرعلا لئابقلا ىلع ريك ناطلس م ناك ءارمأ ىلإ ثدحتي هنأ نم أت ىلا

 . هتليبق ىلعو هيلع مهبولق نم دسف ام حلصي نأ

 هئاثرل مدق, وهو « ىناسغلا نامعنلا ىثر دقف ًاراذتعاو ًايدم هعيمج هرعش سيلو

 ناووحلا فصو ىلإ كلذ نم جرخي دقو « هتقان فصوو بيبسنلاب هتاراذتعاو هحيدمو

 هتليبق ثادحأب لصتت تاعوطق»و دئاصق هرعش ىف ًاضيأو . هديصو ءارحصلا ىف

 )١( اهدعب امو ؟؟/١1 فاغأ .



 ك1

 رخف هرعش ىف ىرخأ ةرابعبو « رماع ىبب نم اهئادعأو دسأ ىب نم اهفالحأو
 « ةقداصلا ةبرجتتلاو ةمكحلا نم ًابارسأ هدنع ىرن هلك كلذ فيعاضت ىو « ءاجهو

 . هتدوم قدصو هئافو ىلع لدي امو

 فرعي « ًاعراب ًارعاش ناك هنأب اًنقحس نمؤن ىتح ةنساسغلل هحيدمب "لن ال نحنو
 هحئادم ريخو . هروص متسإ فيكو هيناعم ىف عوني فيكو هظافلأ ريختي فيك
 نم هيف هيلع عمجت امو ىللا لوط فصوب اهلهسي وهو « ةيئابلا هتديصق مهيف

 : لوقي « مومهلا

 "”بكاوكلا ءىطب هيساقأ ليلو 2بصان ةميمأ اي مهل ىيلك

 ”بيآب ٌموجنلا ىعْريئذلا سيل) 2ضقنمب سيل تلق ىتح لواطت

 (”بناج لكن منزحلا هيففعاضت  ِهّمَه بزاع ُليللا حارأ ٍردَصو

 هناجششأو همومه امل وكشيو ةمامأ هتنب بطاخمي ةديصقلا لوأ ىف نوزحم وهف

 اًريوصت هيف هّهو لولا لوط روصي هارنو « هموق ىرسأ نم ةنساسغلا ةدضبق ىف عقو امل

 موجنلا ىعري ىذلا حبصلا نأ نظيل ىح « ىرجت ال ةئيطب بكاوكلاف « اًنعيدب
 نم هيلع "دري امب هردص ىلع لقثي ليللاو « بوؤي نل ًادصح- اهدصحي و هئاوضأب
 رعاش ءازإب اننأ ىلع ةنيب ةلالد لدت ةعئار لالهّتسا ةعارب ىهو . نزحلاو ملا تاجوم

 دقو . روصلاب اهقتسم ًاحضاو ًاريبعت اهلع ربعي فيكو هيناعم مسي فيك فوعي

 فقوو « هتريشعو هئابآو ىناسغلا ثراحلا نب ورمع عدم ىلإ اوت كلذ نم جرخ
 اذه ىف لاطأر « ةيودم تاراصتنا نم ققحت امو هشويج ريوصت دنع اليوط
 ْ : الئاق ريوصتلا

 (9 بئاصعب ىدتهت ريطبئاصع  مهقوف قَّلَح شيجلاب اوزعام اذإ
 (©0 براودلا ءامدلاب تايراضلا نم مهراغُم نرْغُي ىتح مهتّبحاصُي

 . ديعبلا : بزاعلا . در : حادأ (*) . بعتم + بصاق . ىعد + ىيلك (1)

 . تاعامج : بئاصع ( 4 ) روغت ال اهنأ نع ةيانك : بكاوكلا ءىطب
 : براودلا . تادوعتملا : تايراضلا (ه ) : ىف الو

 . ةيردملا موجتلا ىعارب دارأو . عجار : بيآ )0
 . حابصلا



 و م7 م هم

 اهنويع ارزخ موقلا فلخ نهارت

 ة َآ قرأ رق

 اهنرع دق ٌةداع مهيلع نهل

 1 0 5 هو 7

 اودَْرَأ نعطلل نهنع اولزئتسا اذإ

 مهنيب ةينملا نوقاستي مهف
 0 هنو

 سدذوق لك اهنيب اضاضف ريطي

 مهفويس نأ ريغ مهيف َبْبَع الو
 ةميلح موي نامزأ نم نئروت َ نأ د

 رب م< شار ع. #0 عدس
 هجسن فعءاضملا قولسلا دقت

 هتانكس نع ماهلا ليزُي برضب

4 

 بايثىف خويشل|سولج
 (١)بناّرملا

 (؟بلاغُلوُأ ناعمجلا تلا ام اذإ

 بئاوكلا قوف ىّطَخلا ضرُعاذإ
5" 

 نيب مولك نم
 (*7 بلاجو ماد

 بعاّصملا لامجلاَلاقرإ توملاىلإ
*) 

 ٌقاقر نشب دنا
 (57 براضملا

 بجاوحلا ٌشارَف مهنماهعبتيو
”"" 

 ("بئاتكلا عارق نملولف نم

 ,راجتلا لكن برجدق مويلاىلإ
0 

 اف ناكل تتسم

 براوضلا ضاخعلا غازيلك مط
117) 

 « ةنساسغلا شيج عبتن نابقعلاو روسنلانم ريطلا تاعامج نأب هريوصت أدبي وهو

 انراثآ ىلع ريطلا ىرو

 ىذلا وهو رزخأ عمج : نويعلا رزخ )١(
 . ءادوس بايث : بنارملا . هنيعرخؤمب رظني
 . عوقولل تالئام : حناوج 20

 . سوب رقلا : بئاوكلا . حامرلا : ىطحلا (")
 . جورج : مولك . تارباص : تافراع 2(

 2 دلا هيلع دمجتمو مدم : بلاجو ماد

 . ةرفانلا :بعاصملا . اوعرسأ : اولقرأ ( 5 )
 1 . فويس : ضيب (1)

 ىلعأ : سنوقلا . ًاقرفتف : ًاضاضف (07)
 . اهماظع : بجاوحلا شارف . سأرلا
 . ةيراضم : عارق . مولث : لولف (6)

 رصتنا ةروهشم ةكرعم : ةميلح موي (9)

 ور هه و
 مل 3 نأ ق نيع آو

 نب رذنملا ىلع فاسغلا ةلبج نب ثراحلا اهيف
 . ءامملا ءام

 قولس ىلإ ةيوسنملا عردلا : قولسلا 20
 ةراجحلا : حافصلا . قشت :دقت .نملا ضرأ نم

 هل بابذ : بحايحلا . دونحلا ذوخ ديريو

 . ليللاب عاعش

 . سأرلا ىهو ةماه عمج : ماها (11)

 : غازيإلا . رقتسيو نكسي ثيح : هتانكس
 . لماوحلا : ضاخنا . اطوب ةقانلا عفد

 : رام . ”١ ص هوفآلا ناويد رظنا (1؟)

 ّْ . ىلتقلا موحل نم ةريملا ىطعت
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 . « ًاقيقد ًافشك هفشكيو ىنعملا مكحي ىتح ةروصلا لصف ةغبانلا نأ ريغ

 ىلا ءادوسلا بنارملا بايث اهماولأ ىف هبشت ىهو « نويعلا رزخ نابقعلاو روسنلاف
 « مهئادعأ نم اهداز دجت نأ دبال اهنأب ةنقوم مهفلخ ريست ىهو « خويشلا اهسبلي
 « ةحناج“ لازت ال كلذل ىهو « دازلا اذه نم ديرت ام ىلع عوقولا كشو ىلع اهنأو

 ةروصلا هذهب اليوط ءامدقلا بجعأ دقو . اهنولطمب الو اهنوفلخي ال مهيف اهتتفرع ةداع
 .('0هتردقو هتراهم تبثي نأ لواحي مهم لكو « ءارعشلا اهيلع رواعتف « ةغبانلا دنع
 حورجو ناعطلل رثأ نم هليخ ىلع امو « شيخا ةعاجش روصيف ةغبانلا ىضميو
 تعبتتسا ةقد ىهو « فصولا ىف ةقدلا انه ظحالنو . مدلا هيلع دمجتمو مدم نيب

 ىف مهتأرج نع ةيانك « ةينملا سوتك نوقاستي مهروص دقو . قابطلا نم ًابرض

 ءاج نأ ثبلي لو « مهئادعأ ىف نونخثي فيك روص مث « املاوهأل مهماحتقاو برحلا
 بيع الإ مهيف بيع ال ةنساسغلاف « ديدش حدم اهطابو مذ اهرهاظ ةفيرط ةروصب

 ةللفم مهفويسف « هرخافم نم ةرخفم وه لب « ابيع هتقيقح ىف سيل وهو « دحاو
 هنأ ىلع لدي هيلإ قبس ىذلا ريبعتلا اذه لثمو . بئاتكلل اهب راضمو اهعارق لوط نم
 موي ىف ميدقلا مهرصن ىلإ ريشي نأ سني لو . ًاعيمج هظافلأو هيناعم ىف ققدي ناك

 ىف ءامسلا ءام نب رذنملا لتّدق دقل ىبح :ةميزه رش ةرذانأا هيف مزه ىذلا ةميلح

 ًاقيزمت اهباعصأ قزمتو ةنيتملا عوردلا قشت ةللفملا مهفورس لعج دقو . ةكرعملا ةحاس

 الويسو « بحابحلا ةعشأ هنأكل ىتح هئايض عطقني ال ًاررش ةلسرمو مهسوءرب ةحيطم
 ةعاجشلاب مهريوصت نم دارأ ام لك قوتسا اذإ ىتح . ضاخخملا غازيإ اهنأك ءامدلا نم

 مهتيدو مهلئامشو مهميش نع ًاثدحتم مهملس ىف مرومت لقتنا بورحلا نيدايم ىف

 ِ لوي 2 مهميعنو

 (9 ِبِزاَوَع ُُغ مالحألاو« دوجلا نم مهريغ هللا اهطني مل ةّميش مهل

0 0 2 1 7 

 '”بقاوعلا ريغ نوجري امف ميوق مهثيدو « هلإلا تاذ مهتلحم

 )١( بئاغلا وهو بزاع ةعبط ) ىركسملل نيتعانصلا رظنا .
 دصقي : هلإلا تاذ « مهلزنم :مهلحم (؟) ةعبط ) ىناجرجلل ةطاسلاو 78ه ص (ىلحلا

 مهسئاتك . 5/4 ص (ىلحلا .

 عمج : بزاوع . لوقعلا : مالحألا (؟)



 <ظي286ّم

0 
 (١"بسابسلا موي ناحْيرلاب َنْوَيَحُي مهتازجح بيط لاعتلا ٌقاَ

 ("”بجاّشملا قرف جيرضإلا يسكب مهنيب دئاللا ضيب مهيبحت
 5 نحانلا مح ناورألا ةضلاحت “ ”ةيمست اعدق اًداسحأ كينيضن

 (9بزال ةبرض رشلا نوبسحي الو هدعب رشال ريخلا نوبسحي الو

 (“ ىهاذم ىلع تيغأ ذإو ىوقب ١ ًاقحال ثنك ذإ َناَسَع ام َتْوَبَح

 ى ذخأي مث « لوقعلاو مالحألا ةحاجرو دوحلاب مهفصي تايبألا لوأ ىف وهو
 اذه ريغ ىف انب رم اك ىراصن ةنساسغلا ناكو « ميوق نيدب نونيدتم مهمأب مهفصو
 ثبلي الو « مهسئانك ديري هلعلو « ةسدقم ةنكمأب لحت مزانم نإ لوقيو . عضوملا

 نم هتليبق ىرسأ اوكفي نأ ىلع مهتحتسي هنأكو « بقاوعلا نوشخي مهنإ لوقي نأ
 « لاعنلا قاقر مهف « شيعلا ةهافر نم هيف اوناك امو فرتلاب مهفصي لوحتو . ملالغأ

 دايعأ نم وهو“ نيناعستلا موي وأ بسابّسلا ديء ىف راهزألاب نوحي « ءافعأ مهو
 مهفطعتسي داعو : ماك ألا رضخ بكانملا ضيب ًابايث نوسبلي نومعنم مهو « ىراصنلا

 ًاريخ ةنساسغلا ىف نإف ءالبو ارش كلذ عبتتساو مهوجاهأ اوناك اذإ مهنأو هموق ىلع

 « هموق مساب ةنساسغلا حدمي امنإ وهف ٠ هلجنأ نم ءاجم امب حرص نأ ثبلي ملو . ًاريثك

 بيبي هنأكو « هيحودمم دنع مهم رم نمببسب تتبحتر امب ايندلا هيلعتقاض دقو
 . . عئارلا حيدملا اذه نم ةغبانلا هب مهرب امل العف اهودرو « مهتيرح مهيلإ اودري نأ مهب

 ىف اهضرعو هيناعمل ةغبانلا ءافيتسا ىلإ عجرت حيدملا اذه ةعور نأ حضاوو

 ءانثأ ىف ذفن دقو . ةقيقدلا ةقنوملا روصلانمو لزحلا حضاولا ظفللا نم ةعيدب ضراعم

 َق وهو . ميعن نم هيف مه امو :مهفرتو مهيد روص ذإ « ةديدج ةيرضح- ناعم ىلإ كلذ

 هذه نوفرعي ال اوناك ذإ « هحياله ىف ريهز لاثمأ ةيدابلا ءارعش نع فلتخي كلذ

 « ةنساسغلا طالب ىفو ةريحلا ىف همايأ بلغأ شاعف وه امأ « مهرطاوخجب ملت الو ىناعم ا

 )١( اهصولخو . ماك ألا : نادرألا 20 بيط . بايثلا دقاعم : تازجحلا :

 . اهضايب عوصن . مهتفع نع ةيانك : مهازجح
 . مزال : بزال 2 : جيرضإلا . ءامإلاو ىرامملا :دئالولا 20

 -هيهاذم تيعأ . هتديصق ديري : اهب (0) بجشم عمج : بجاشملا . رمحألا ريرحلا
 . تدسو تقاض : هيلع . بايثلا ايلع قلعت داوعأ وهو
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 قورت ىلا ىناعملا هذه لثمب ىتأي نأو ودبلا قوذ نع هقوذ فلتخي نأ اًنيعيبط ناكف
 . ءارمألا نم هيحودمم

 2 راذتعالا ىف قوفتي كللذك هنإف ًارهاظ ًاقوفت خيدملا ىف قوفتي ةغبانلا ناك اذإو

 ًاحاخلإ و ةجهللا فق ةقر هيف سحن ذإ «قوفتلا اذهل هّدعأ ىذلا وه ىرضحلا هقوذ نأكو

 ناعتسا دقو .هيف ءىبسلا هنظ رذنملا نب نامعنلا سفن نم ليزي نأ الواحم فطلتلا ىف

 دست الاوط دئاصق كلذ ىف آب دم ءاهيف قيقدتلاو ىناعملاو روصلا عارتخا ىف هتبهومب
 ةجهللا قدص نم اهيف امل لب « بسحف اهلوطل ال ىلهاخا رصعلا هفّلخ ام عورأ نم

 نم هصلخ ىذلا ىرضحلا هقوذ كلذ ىف هفعسأ دقو . هتجابيد نسحو ظفللا ةلوهسو
 هنأك سحب وه اذإو « هسفن ىف ربكي هبنذ اذإف « ةحماخلا ةفنألا نمو ودبلا ةنوشخ

 نم عيطتسي ام لك هيلإ ًاذختم ريذاعملا نامعنلل مادقي ىبياف « رفتغت ال ةريرج ىأ

--_ 

 ليلق ريغ ىلإ كلذ هيدؤي دقو . ةنيالم لاو فطلتلا لبس نمو نيهارملا

00 

 للذتلا نم

 راغصال "تأت ٠ نسح-وهو « هدول ءاقبتشاو هل ةميدقلا هتقادص ىلع ًاظافح « ماحرتسالاو .

 .. وه امتإو « ءالعلا نب ورمع وبأ لاق امك نامعنلا ريفاصعل ًابلط الو « نايم الو نيش

 برئقيو هيرصاعم نع فلتخ هلعج ىذلاو ةغبانلا هبستكا ىذلا ىراضحلا قوذلا
 نيحودمملا ىدل منذ مع نورعشي نيح « نيرضحتملا نييسابعلا قوذ نم

 نامعنلا جيدع هراذتعا طلح وهو . ريذاعملا ىب ىش ميدقتو 2 هنم لصنتلا ىف نوذخأيو

 فصو مث «ةيم راد لالطأ فصوب اهلهتسي هارتسف ةقلعملا ىلإ عجراو « هيلع ءانثلاو

 هلضانت روثب اهل ًاببشمو « اهريوصت ىف اًنتفم هدصقم ىلإ ءارحصلا اهب عطق ىلا هتقان
 هبهو امو ضايفلا همركي هحسمب ذخأ نامعنلا ىلإ هب تبننا اذإ ىبح- « ديصلا بالك
 : الئاق هفطعتسي ىضم مث « تامّتعنملا ىراوحلا نمو ليحلاو لبإلا ناعطق نم

 ُهَتِْدَك َتْحَسَم ىذلا ٌرمعل الف

 اهحسمت ريطلا تاذئاعلا نمؤملاو

 : قيره . ةكريلا سّملأ تسمل : تحسم )١(

 ةراجحلا : باصنألا , مدلا : دسحلا . لاس

 , ةهالل مهئيبارق اهلع نوحبذي اوناك ىلا
 . فوحلا نم اهنمآ ىذلا : نمؤملا (؟)

 (')ّسَح نم باصنألا ىلعقيرش امو

 (9 دَعَسلاَو لّيغلا نيب + 2كم ناكر

 اهحسمت . مرحلا ىلإ تائجاللا : تاذئاعلا

 اهجيبت الو اهلع حسم اهنأ ديري : نابكرلا
 .ىمو ةكم نيب ناتمجأ :دعسلاو ليغلا . ديصي

 يسم



 6 هه ا

 هب تيت امم عىيس نم تلق ام

 اهب ثتيقش مارقأ ةلاقم الإ

 اس بر ىنيتان ف
 قدع وأ سوباق ابأ نأ تقغبنأ

 و © ع

 مهلك ماوقالا كل 2ادف الهم

 تمس هس

 هل عافك ال نكَرب ىنفذقت ال
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 ىدي لإ ىطوس تثعفر الف نذإ

 (١)دبكلا ىلع ًاعْرَف مهتلاقم تناك
 )9 > 72 ىو ه م

 'دنفلاب كيتايزم نّيع ام ترق
 9 2 ِ 2و

 دسالا نم راز ىلع رارق الو

 اال“ قلو“ لام نع ركنا اان
 22 ع نوم ه م

 © دّقرلاب كادعألا كفّدأَت ْنِإَو
 « ردغ نم هب مهنتي امم ءىرب هنأ ةظلغملا ةينثولا هنامبأب هل مسقي هنأ حضاوو

 ةاشولا لومي ام ناك نإ هدي 0 ا

 ًادسأ هلثعيو « هشطبو هترقو نامعنلا مامأ ًافيعض هسفن روصي نأ ثبلي الو . ًاحيعص

 « فاطعتسالا ىلإ دوعي ام ناعرسو . ةسيرفلا عقوم هنم عقو دقو « رأزي ًاعئاج

 هلام هيدفيل هنإ لب « نامعنلا ءادف ةنساسغ ريغو ةنساسغ نم ًاعيمج سانلاف

 ءادعألا عيطتسي ال ىذلا تنأو « كنم قيطأ ال امب ىبمرت ال هل لوقيو « هدلوو

 هفاطعتسا ىلإ دوعي مث « هحيدم ىلإ كلذ نم جرخميو . هل اوتبثي نأ اورزآت امهم

 : لوقيف
 رم و 0 0 و

 هل حايرلا به اذإ تارفلا امف

2 2 2 ٍ- 

 بجل 6 داو لك هذمب
 2م و َ

 سا 6 جا

 )١( برضلا : عرقلا .

 . بذكلا : دئفلا 6

 . رذنملا نب نامنلا : سوباق وبأ ()
 . عمجأو ىمنأ : رمثأ )0(

 فئأت . لثملاو ريظنلا : ءافكلا (ه )
 . سانلا نم تاعامجلا : دفرلا . ا

 . نيئطاشلا : نيريعلا . هجاومأ : هيذاوأ (5)

 2ك -. 2 .٠

 "ِدّيزلاب نيربعلا هيذاوأ ىمرَت

 ( دضَحلاو توُبْنَيلا نم ماكر هيف

 (ةادّجتلاو نّْيألا دعب ٍةَتاررْيَحلاِب

 (ةلدغ نود مويلا ءاطع لوحي الو

 . ديدش توصوذ : بحل . لم: عرتم (07)

 . راجشألا نم مطخلا : دضحلا . رجش : توبنيلا

 :نيآلا . ةنيفسلا ناكس : ةنارزيهلا (م)

 . بركلا : دجنلا . بعتلا
 . ةدايز : ةلفان . ءاطع : بيس (91)

 .رفو هءاطع نأ ديري
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 "فصلا َنْعللا تيبأ ضرع ملف

 ("دّكْنلا كراشم اهبحاص نإف

 1 2 عم .ت نإف ٌءانثلا اذه

 َتَعَفَذ نكت الإ ٌةرذِع ىِذ َّنِإ اه

 « هناضيف عافترا ىف تارفلا فصي ذخأ مث « همرك ىف تارفلاب ههبشف أدب دقو
 2 ريوصتلا ةقد ىف ةينفلا هتردقم رهظي ىحو اهزربي ىح « ةروصلا ليصفت ىلإ دمعو

 ٠ نم هعلتقي ام الماح باسني وهو « ديزلاب هيبطاش تمرو هجاومأ تلع دق وهف
 هبكرم يف امصتعم حالملا ىرنل ىتح هيلع ام لكب فصعيل هنإو « تاتابنلاو راجشألا
 رثكأو نامعنلا نم مركأ هناضيف ىف تارفلا نوكي نأىن دقو . قرغلا ىشخي اهناتكسب
 هارنو . هتعارب ىلع لديل « ةروصلا هذه لثم عرخي 4 ةغبانلا لواحم ًامئادو . ًاسيس
 ىغبي امنإو « هلاون هب ىغبيال ءانثلا اذه هل مدق هنأو « نامعنلا فاطعتسا ىلإ دوعي
 هتاراذتعا عيدب نمو . مهلاو دكنلا ىواهم ىف هب ىبلأ هراذتعا لبقي مل نإ هنأو « هاضر

 : لوقي اهيفو « ةينيعلا هتديصق

 < .٠ -ٍ 5 م

 ههنك ريغ ىف سباق ىلأ ُديِعَو '
 ٌّك أ ٠ ىترواس قأك - ف م م 3 2 .٠

00 3 _ 
 اهميِلَس مامتلا ليل نم دهسي“

 -ٍ 9 : .٠

 اهّمَس رس نم نوقارلا اهرذانتت

 ل كنأ  نْمّللا تنبأ -ىاتأ

 ةيحت :نعللا تيبأ . ءاطعلا : دفصلا ) ١(

 . مهكولم اهب نويحي اوناك
 . راذتعا : ةرذع عه

 . مهو دكت فيلح

 « هتقيقح : ههنك : ههنك ريغ قف (؟)
 ى داو : سكار . هنم بنذ ريغ ىلع ديري
 . ىداولا ىتحنم : عجاوضلا . دسأ ىب لزانم

 ىعفأ : ةليئض . ىتغدل : ىقرواس (4)

 ىهو « ءاشقر عمج : شقرلا . مسحلا ةقيقد

 : دكتلا كراشم

 لير عجاف سكار لودو يناتأ

 4 عقان م ملا اماينأ ىف شقرلا نم

 ( مقاعق هيدي ق ءاسنلا للحل

 مجارت اروطو « اروط هقلطت رع 5 1 |! 1 2
 8 توم ٠

 ("7 عماسملا اهنم كتست ىلا كلتو

 . لتاق : عقان . ءادوسو ءاضيب ًاطقن ةطقنملا

 : ماقلا ليل ٠ 0 نم معنمي : دهسي (0)
 : عقاعق . غودلملا : ميلسلا .ءاتشلا ىلايل -

 غودلملا دي ىف لخلا يلعحي اوناك . ت
 ٠ . هيفشت اهنأب مهنم 0

 لب ٠ 0 ا
 ل ع بيجت ال ةرمو بيجت ةرم

 : كتست (؛)



 هلانأ فوس تلق دق نأ ةلاقم

 ةبير كسفنل كرتأ ملف تفلح
 ةَرْبُو فامّصذ نم تابحطصم 2

 9 و ماع 0 ره يا

 اهنويع اصوخ حيرلا ىرايت امام

 2 مي اى 2
 مهجحِل نودماع تعش نهيلع

 و. »

 ةتكرتو عىرما بنذ ىنتفلكل

 بّذكم ىنع نْعَضلا وذال تنك نإف
 2و يمه ع

 هلوقأ ءىشب نومأم انأ الو

 ىكردم وه ىذلا ليللاك كنإف
 ةنيتم لابح ىف نْجُح ٌفيطاطخ 2

 ةنامأ ُكنْخَي مل ع دعوتأ

 ُهُبْيَس سانلا ٌشعنُي عيبر تنأو
 ه#ءافوو هلدع الإ هللا ىأ

 . نيد : انه ةمأ )0

 ىلا لبإلاب ممقأ : تابحطصمب (؟)

 . ةفرعب ليج : لالإ . ميمح رايد ى ناعضوم

 . ةلجعلا : مفادتلا

 رئاط : امامس (؟)

 ةدش نم تارئاغ : ًاصوخ . اهتعرس ىف ليإلا
 ىهو ةيذر عمج : اياذر . هداهجإو ريسلا
 تاعدوتسم : عئادو . لبإلا نم ءايعإ ةطقاسلا

 . كرتف ءايعإ نهم طقس ام ديري . قيرطلا قف

 هب هبش ناريطلا ديدش

 اذا
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 عئاط وهو ةمأ وذ نمئاي لهو )١( ءئاط د ُ 216
 لل ل ا م
 عفادتلا نهريس « الالإ نرزي

 (9معئادو قيرطلاب اياَذَر نهل
 (4! عضاوخ ىنحلا فارطاك نهف ع 4 ّ ع 0 .

 .٠ 58 م

 ("عتار وهو هريغ ىوكي رعلا ىذك

 عفان ةءاربلا ىلع ىلَح الو

 ء

 عساو كذع ىئ لآ ثلح نإو (3) هساو كنع ىَأَتْملا نأ تلخ ن

 "عزاون كيلإ دّْيأ اهب دع . ِ
 (4) علاض وهو ًالاظ اًدبَع كلرتتو

 2 دريعا ةعبيسو '"عطاق ٌةينملا هتريعأ َفْيَس

 0 ”عئاض فرعلاالو فورعمركنلا الف ٠ 2 0 2 وع . .

 : مضاوحلا . ىسقلا : ىلا . رفسلا لوط
 . ضرألا نم اهسوو ةنماطتملا

 لبإلا نووادي اوناكو . برحلا : رعلأ (ه )
 . اهكي هنم

 . ديعبلا قاتلا ناكملا : ىأتنملا (1)

 . هحرش رم )١0(

 ىوريو «© قحلا نع لئام : علاض (8)
 . بنذملا رئاخلا وهو علاظ
 : ,بيسلا . ثيغلا : انه عيب رلأ 0(
 . ءاطعلا

 : :فورفملا + قرعلا بزكتملا + ركتلا

1 
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 "مناك كسملا اهتافاح ىف كاروزب ِدّرَصُم ريغ تئش ام اذإ ىَّقْسَيو ٍ-

 ىنيبو ىوق ىف نمآ انأو ىناتأ كديعو نإ :هل لوقي تايبألا هذه لوأ ف وهو
 امنأك « ًادهسم تبو دهعلل اظفح تملأف « مهءارو "نمو دسأ ىب لزانم كنيبو
 ىعفأ ىهف « هلأ مسجي ىتحم اهيف ققدي ذخأ دقو « ةعرإب ةروص ىهو « ىعفأ ىتغدل
 ةدش نم مونلا هب فطي مل هئتّضع نف « ةداحلا اهباينأ ىف مسلا عدوتست شقرلا نم
 ةثيبحلا ىعافألا نم ىهو . أربيو قيفي ىبح ليخالحلاو ىلا هلهأ هيلع قلعو « ملألا
 اوأطي نأ نم نوفوختيو اهنوبهريل نيواحلاو ةاقرلا نإو « قرلا تباجأ املق ىلا
 هنامبأب هل فلحيو « همولي هنأ هاتأ نيح هعزف نامعنلل ةغبانلا روصيو . اهامح

 انيطعيل فقيو « مهمآ اهنورذني اوناك ىلا لبإلاب فلحلا انه راتخيو « ةينثولا
 اهنأكل ىتح « ماهسلا ةعرس ةعرسم ةكم ىلع لبقت ىهف « لبإلا هذه نع ةروص
 ىف طقس اهضعب نإ ىتحس « رفسلا لوطو ريسلا نم تدهج"أ دقو « حبرلا ىرابت
 نوربغمث عش اهيلع ةيقب اهنم تيقب دقو . ًاحارب عطتسي لو ثعبني ملف «ءايعإ قيرطلا
 نيملا اذهو . ةرماضلا ىسقلا اهنأكل ىح لوحنلا اهذخأ دقو « جحلا نودصقي

 ةئساسغلا ىلإ فرصنا هنأ ةاشولا ضعب نم هنع عمس امم الصنتم هب مسقي مظعلا

 ىثاولا اذه ىلع امنإو « هيلع ال هطخمس لزني نأ هب اًنيرح ناكو « هوجب.و مهحدمي
 برجألاو ٠ برحلا نم ىوكي مللسلا ريعبلا لثم نامعنلل سوسو نم لثمو هلثف الإو
 تنك نإ لوقيو . ةعراب ىرخأ ةروص ىهو . ىذأ الو ىك هبيصي ال هبناجي عتار
 كنم ةبهرلاب ىنارحأ اف ىنلح الو ىنيي قدصت الو "ىلع نغطضي نم بذكت ال
 « ليللاك نامعنلا ليختي ذإ « ةعئار ةروص كلذ عدويو « كلشطب نم فوحلاو
 هدئاصق روصف فاطعتسالا ىلإ داعو . هيلع قبطي نأ نم صخشل رفمال

 «ةنيتم لابح ىف تتّبَشش ةجوعم فيطاطخ اهنأك هيلع هبلق نيليل هيلإ اهب لسري ىلا
 هنأو هتنامأ هل روصيو . هاضرو هفطعب رفظت نأ ديرت « هيلإ اهب دمت ةغبانلا ىديأو
 هيلإ هراذتعا ميو « مهاعريو مهبرقي دهعلا اذه نوناتخي نم اميب « هدهع نوخي ال
 دقو « هئادعأ ىلع تلصم فيسو هئايلوأل شعنم ثيغ وهف ءهيلع ءانثلاو هحيدمب
 . قصال : عناك . اهف برشي نامعنلا نود برشلا وهو دي رصتلا نم : درصم 00

 ناك ةضف نم ةليوط سأك : ءاروز : ىرلا
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 ىلع ىزحي « ركنملاب فورعملا الو فورعملاب ركنملا ليال « اًنيفو الداع هتيعرل هللا هارب
 2 م نم هيف وه ام ليثمتب ىبتناو « انابحإ ناسحإلا ىلعو ةءاسإ ةءاسإلا
 جزم ةضضفم سأك ىف برشي وهف

 : هلوق هيلإ هتاراذتعا

 ىنتْمَل كنأ - َّنْعَّللا تيبأ -ىناتأ

 ىنَنْشَرَف تادئاعلا نأك تيف

 ةبير كسفنل كرتأ ملف تفلح

 ةنايخ: .ىلع َتْعْلُب دق "تنك نفل
 بِناج ل أرما تنك ىننكلو
 مهتيتأ ام اذإ ٌناوخإو ٌكولم

 مهتعنطصا كارأ موق ىف كلعفك

 بك اوك كولمل»و سمش كّنِإو

 ىنأك ديعرلاب ' ىنكرتت
 ةَروس كاطعأ هللا نأ رت ملأ

 هّنلت ال ًاخأ قبتسكع تثسلو

 هّبملظ اًدبعف ًامولظم كأ نإف

 عئار نمو . بيطلاو كسملاب اهيف ام

 سس 2. و

 "”ْبَصْنَأو اهنم متهَأ ىتلا كلتو
 "”ِبَشْقُيو ىثارف لْعَي هب ًاساَرَه
 ءرملل هللا عارو سيلو

 ُِبَدْكَأو ُشَعَأ ىئاولا كنغلبل

 و 5
 بهدم

 )7 !ْبَهْذَمِو داَرَشَسُم هيف نيرا نم

 برقأو مهلومأ ىف مكحأ
 اوبنذأ كلذ ركش ىف مهرت ملف
 بكوك نهنم دبي 7 تعلط اذإ

 (9ْبَرْجَأ راقلا هب طم سانلا ىلإ

 (ُنَنِبَدَبَي اهنود ُكْذَم لك ىرت

 (3 ِبّذهملا لاجرلا أع ثَحَش ىلع

 ةركرقت هلع خذ ككاو
 « ضيرمب نامعنلا مول هغلب نيح تايبألا هذه لوأ ىف هسفن روصي هنأ حضاوو

 . ًاديدش ًادهج دهجأ : بصنأ (1)
 . كوشلا ريثك رجش : سارغا (؟)
 : ىئشرف . ضرملا ىف تارئازلا : تادئاعلا

 : دارتسم . عستم : ضرألا نم بناج 220

 مارك! نع ةيانك . ديري اك ناسنإلا هيف بهذي
 . مهرايد ىف هل ةنساسغلا

 هب نووادي اوناكو « نارطقلا : راقلا ( ؛ )

 . يرحلا ليإلا
 برطضي : بذبذتي . ةلزنملا : ةروسلا (ه )
 . اهلإ لصي الو
 . همضتو هعمجت : هملت . داسف : ثعش )30

 ىتعلا ىطعي : بتعي . اضر : ىبتع (7)

 . . اضرلاو
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 هنأب هل فلحيو . هيلع ًافطعو هب ةمحر هشارف هل نووسي هلهأو ضرملا مال آ هتذخأ دق
 رايدب ملأ هنأ كانه ام لكو « هدهع ةنامأ ىعري لازي ال ذإ « ىشأولا هب همها ام ءىرب
 مهعينصو مهدي مطل ركشإ نأ هيلع بجوف « ماومأ ى هومّدكحو هومركأف «ةنساسغلا

 يحال وهو . هلاون نم مهيلع قدغي و ءارعشلا نم مهاعري نم نامعنلا ركشي امك
 هعفري نأ ثبلي امو هئالول دوحج الو هيلع هتمعنل نارفك كانه سيلف « نامعنلا ىلع
 نم هريغو ةعطاسلا سمشلاك وهف « ةنساسغ ريغو ةنساسغ نم كولملا عيمج ىلع

 تكرت اهنأ كلشال ةرهاب ةروص ىهو « هدجيو هئايض ىف نوراوتي « موجنلاك كولملا

 نم هيلع هّيصام هل روصف « هفاطعتساب اهالت دقو . نامعنلا سفن ى ًاغيلب ًارثأ

 هبحاص ةلزنم نايب ىلإ دوعيو . سانلا هاماحتيف برجألا ىلع بصي راقلاب بضغ
 : هل لوقيو . هئامس نود نوب رطضي لب « هتناكم ىلإ نوقتري ال كولملا نم هريغ نأو

 خألا نيأو « ةوفه صخش لكل نإف « ىتع فْعاو ةوفه ةنساسغلل ىحيدم نأ بحه
 « ءالولا هل نوصلخي نمو هءايفصأ ملظي ال نأب ىرح. كلثمو ؟ رثعي الو وفبي ال ىذلا

 . « كنم ًابيرغ سيلف كاضرو كوفع "ىلع تلدسأ نإو «كملظ تلبق ىتملظ نإف
 . ليمحلا حفصلا حفصيو بتعي كلثف

 هحيدمو هراذتعا ى ةغبانلا ةعارب ىلع ةنيب ةلالد لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 دحأ اهكلسي مل اباعش اهيلإ كللسي فيكو هيناعم عوني فيك فرعي ناك دقف « ًاعيمج
 فرع هنكلو « قيض فاطعتسالاو راذتعالا باب نأ هيف بير ال ىذلاو . هلبق نم

 كلذ ىف هدوقي « ةقيقد ناعمو ةفيرط روص ىلإ هنم ذفني فيك ةيلايحلا هتردقمب

 رفتخي ال ًامرجو ًاريبك ًابنَذ ةنساسغلاب هلاصتا هنيع مامأ بّصن ىذلا ىرضحلا هقوذ
 ةليضف مظعيو ةرات مرحللا اذه نم لصنتي ذخأ دقو « رذنملا نب نامعنلا قح ىف

 « هيعارصم ىلع راذتعالا بابل احتاف ناك كلذبو . ةيناث ةرات بنذملا نع وفعلا

 | .٠ مهتوادلق هنم نيذختم ةيمالسإلا روصعلا ىف ءارعشلا هعبت هي'ده ىلعو

 نب نامعنلل هئاثرب ًاضيأ بجعن اننإف هحيدمو ةغبانلا تاراذتعاب انبجمعأ انكاذإو
 رامحب اهل ًاهبشم هتقان فصي مث بيسنلاب هلهّسي وهو « ىناسغلا رغصألا ثراحلا

 ناك نإو نامعنلا ىعن هنزحأ هنإ لوقيف « ءاثرلا ىلإ كلذ نم جرخيو « ىشحو

 « ليمحلاب هفارتعاو هئافو نع كلذب ربعي وهو . هبورحب اهف نخنأ امل سيق رس



 فلي

 لب « سيق لئابق نم اهريغو نايبذ تتمش امك نامعنلا توب تمشي ال ”مث“ نمو
 ىف اهتاراصتناو هشويج نع انثدحيو « هعرصمب اوئثنبي ال نأ هئادعأ ىلع وعديل هنإ

 قباسب نضلاو دهعلا ىلع ظافحلا نم هتميش اولهج نم ىلع دريل فقيو . لئابقلا
 + ةزك ديال فك لرقيلا , م مركاتي ىلو نامستلا قري قلادنأ اويل: هدفت" ٠ .عذزلا
 لعشأو هبلق رعس هنأ سحنو « هداؤف ىف لاضعلا ءادلا هبشي ام هتوم كرح دقو

 هنأو ءايحألا ةنس توملا نأب ًايزعتم هيكبي لاز امو . وبخت ال نزحلا نم ةلعشب هردص

 : هيلع ًامحرتمو هل ًايعاد لاق ىوح ؛ عيمجلا ىلع رئاد سأك

 (7ٌلباوو رطق ىعسولا نم ثْيَعب رميياجو ىَرْضَب نيب اربق ْثْيَعلا ىَقَس

 '"لِطاه مث ميد هاهتنم ىلع َرَبَْم ُكسمو ٌناحير كاز الو
 5 لئات لاق اما ري نم هيتس روم افومو» اناذوتع“ .تيثيو

 لظي نأ هل وعدي لب كلذب ىتكي الو « ثيغلا بيبآش هربق ىلع رطمتسي وهو
 تاتابنلا هدنع تبسي امب راطمألا هدمت لازت الو « ربنعلاو كلسملاو ناحيرلاب ًارطعم هربق
 نوقستسي هلبق نمو هلوح ءارعشلا ناك اًقحو . فرعلاو ناذوحلا لثم نم ةرطاعلا
 فاضأو ىرضحلا هقوذب ةروصلا بانطأ "دم هنكلو « مهنودقفي "نم روبقل باحسلا

 راهزألا نامعنلا لوح نم تبنت نأ ضرألل اعدو « ربنعلاو كلسملاو ناحيرلا اهيلإ
 . ورم هيخأل هحيدم ىف ترم ىتلا اهتخأ لباقت ةيراضح ةروص ىهو . ضايرلاو

 ًايستؤم هتاراذتعا ضعبل هب مدقي وهو « بيسنلاب انلق اك ةيئرملا هذهل مادق دقو
 « مهدئاصق تامدقم ىف ابلاغ هنوعضي اوناك ذإ ةيلهاحلا ءارعش نم هلوحح نع

 هتقلعم ةحتاف ىف هلوق هبيسن نمو . مهديصقو هرعش ةأرملا اوحوتسي نأ نوديري مهنأكو
 : هتاراذتعا ىدحإ اهعدوأ ىلا

 ع . - - .٠

 (؛ِدَبَألاَف لاساهيلعلاطو ترق ِدتسلاف ءايلَعلاِب َةَيَم راد اي

 اهلئاسأ ًاناليَصَأ اهيف تفقو

 )١( ماشلاب ناعضوم : مماجو ىرصب .
 ريزغ : لباو . رطملا لوأ : ىمولا .

 سيل رطملا : هميدلا . هريق : هاهنم 0

 . عباتتملا رطملا : لطاملا . دعر الو قرب هيف

 . ةحئارلا ابيط ناتابن : فوعلاو ناذوحلا ( )
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 (*ٍلَحأن م عُئرلاب امو ًاباوجْتسيَع
 )  ) 4توقأ . ناعضوم : دنسلاو ءايلعلا :

 نمزلا : دبألا . تلخ .

 ليصأ عمج نالصأ ريغصت : اناليصأ (ه)
 نارفغ نزو ىلع ليصأ نم ردصم هلعل وأ .

 ترجع : تيع .



 ان

 '!ادّلجلا ةمولظملاب ضْوَحلاك َىدْنلاو اهنيبأ ام ًآيأل ىراوألا الإ
 (”دّاٌتلا ىف ةاحشملاب ةديلولا ُْبْرَص ُهَدِبلِو هيصاقأ هيلع و

 هةر وقنالز  تنرو . ”ةنيفي ذاع نأ ليس تلح
 (كدَبُل ىلع ىنخأ ىذلا اهيلع ىَنْحَأ اولمتااهلهأ ىسأأوءالختسمأ
 تلخ دقف «هيلع ا الو هئادنل ًاعجر عمسي الو ةيم راد ءادنب اهلهسي وهو

 اهلئاسي ليصألا تقو اهب فقو هنإ لوقيو . ليوط دمأ ذنم اهوحرابو اهناكس نم
 داتوألا الإ اهنم قبي مل لوقيو « اهنم نمزلا ىبأ امو اهراثآ فصيو ١ بيجم نم الو
 ضرأ ىف ةيراج هترفح. دقف « ةيلايحلا هتردق رهظيل هفصو ىف ليطيو . ىؤنلا الإو

 لويس اهنع دريل مايحلا ىلإ هقيرط ةطساب « هيفاوح ىلع هتبرتأ درت تلاز امو « ةبلص
 اهاطعأ نم لوأ وهو « ةمولظملاب رفحت ل ىلا ضرألا ةيمست ىف عدبأ دقو . رطملا
 . ملظلا نم برضب عرزي الو ثرحب ال ىذلا رخصلا ءازإ سحأ هنأك « مسالا اذه
 ترج دقف « لاب رهظمب اهلهأ اهنع لحر ىلا رادلا هذه راهظإب هبيسن مخ دقو
 روهشملا نامقل رست دبل ىلع لبق نم اهترج اك ءءافعلاو ىلبلا لايذأ اهيلع مايألا
 . هتمالس لوطو هرمع لوطب

 ةفطاع هيف سيل نكلو ؛ فصولا ىلع ةعراب ةردق هيف بيسنلا اذه نأ حضاوو

 امنإو « ابح روصيلال ةأرملاببسني وهف «ةغبانلاراقو ىلإ كلذ عجر امبرو « ةيوق
 راثآ فصوب مهدئاصق حاتتفا نم نييلهاحلا دنع تباثلا ديلقتلا اذهب ثاسمتيل
 نأ ةينيعلا هتيراذتعال هتمدقم ىف كشوأ دقو . ثادحألا اهب تعنص امو رايدلا

 : لوقي دكي مل هنكلو هبحو هفطاوع روصي
 2# 5 9 الو < 2 5 2 ِ 50

 (* عمادو لهتسم اهنم رخنلا ىلع اهتددرف ةربع ىم تفكفكف

 ى رتسلا اعارصم : نافجسلا . هتلعأ : هتعفر نم اب طبري امو داتوألا : ىراوألا )١(
 . عاتملا : دضنلا . ةميحلا اهنع عنمت مايحلا لوح ةرفح : ىؤنلا . لابح

 . رهدلا تافآي اهباصأ : اهلع ىتخأ (:) . رفحخلا ةيعص ضرألا : ةيولظملا . لويسلا .

 . اليوط رمع هنإ نولوقي نامقلل رسن : دبل . ةبلصلا : دلحلا
 : لهسملا . هحسم : عمدلا فكفك (ه) . ةمألا : ةديلولا . هعمج : هدبل )0
 لبق نيعلا ىف قرقرتي ىذلا : عمادلا . لئاسلا . ىدنلا ىرتلا : دأاثلا

 . طقسي نأ . ليسلا : قألا . تقش : تلخ ()
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 هتقلعم ىف هارنو . بيشلا هسأر الع دقو ةوبصلا ىلع اهبتاعو « هسفن كلسمأ ىتح
 اهنتم ةوق روصيف « هلوح نم ءارعشلا ةداع ىلع هتقان فصو ىلإ لزغلا نم جرخي

 فصو ىلإ كلذ هعفديو « ىشحو روثب اههيبشت ىف ذخأي مث ءاهئاضمو اهريس ةحرسو
 : لوقي « كارع نم روثلا اذه نيبو اهنيب بشن امو هبلكأو دئاص

 هةهسو م 8< 8.

 ةعراكأ ىشوم َةَرْجَو شْحَو ْنِم

 ةيراس ةازوجلا "نم هيلع ترشأ
 8 6 رت

 هلع تابف بالك توص نم عاتراف

#2 © 9 

 هب  رمتسا»و هيلع نهثبف

 ةعزوي ثيح هلو هارت ناكو

 اهذفنأف ىرتملاب ةصيرفلا كش
 ٠ هر 2 >َ

 هتحفص بنج نم ًاجراخ هناك
 - مهو ى2 مم ور

 هبحاص َصاَعْفِإ قشاو أ 1

 ًاعمط ىرأ ال ىنإ ٌسفنلا هل تلاق

 : هعراكأ ىثوم . دجنب عضوم : ةرجو )00(
 رماض : ريصملا ىواط . طقنلاب همئاوق ةنيزم
 . لولسملا : درفلا . دادحلا : لقيصلا . نطبلا
 جرب : ءازوحلا . اليل تءاج : ترسأ 0
 . مفدت : ىجزت . ةباحس : ةيراس . ءامسلا ف

 . لامثلا حير : لامغلا
 اهعوطب ديري مئاوقلا : تماوشلا (؟)
 . دربلا : درصلاو . هب اهعارسإ
 . ىوقو هب دتشا : هب رمتسا (4 )
 .. جرعلا ::درحلا , ثاقيري + تايري : رماوض
 . دئاصلل بلك ممأ :٠ نارمض ()
 . ةليبقلا ىمح :رجحملا . هيرغي : هعزوي
 . عاجشلا : دجنلا

 "و قلامصلا يسكر يتلا ىراط

 0 دّرَبلا دماج هيلع ُلاهشلا ىجْرَت

 "؟اورَص نمو فؤخ نمت ياوشلاٌْوَط
 (4) درا نم تار نيكا 2

 («)دجْتلا رَجْحَملا دنع كراعُملا َّنْعَط

 1 داعم دنع 0 5 0

 (4) هوَ ىذ ريغ ٍقْدَص نْوّللا كلاح ىف

 لورق الو لَقَع ىلإ ليبس الو
 «'"دِصّي ملو ملسي مل كالوم نإ

 ا تتكلا مل : ةصيرفلا (1)
 . ناويحلا جلاعم : رطيبملا . نرقلا

 . اهفتكي ملي ءاد

 الع ىوشي 0 ةديدحلا :٠ دوفسلا )3020

 راثلا عضوم : دأتفم . هوكرت : هوسن . محللا
 . هيف ىوشي ىذلا

 ىف قداص : قدص . كلعي : مجعي ()
 . جوع : دوأ . نمطلا

 . دئاصلل رخآ بلك قشاو ()
 . ةيدلا : لقعلا . عي رسلا لتقلا : صاعقإلا
 . صاصقلا : دوقلا

 رسأي : انه لسي . رصانلا : ىلوملا 60
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 رماض وهو « طقن نم اهيف امب ةنيزم همئاوقف ء روثلا اذه ةروص مسرب أدبي وهو
 درب نم ءامسلا هيلع طقست امل ًاسجوتم ًافئاخ ءارحصلا ىف ىرجم « لولسملا فيسلاك
 ٍ هبالكب فتبي صناق توص عمس ذإ ًاديدش ًارعذ رعاذ نأ ثبلي مو . عطقني ال

 هبوعكو همئاوق تدتشاف « هبالك هيلع ثعبف صناقلا هحنو « هيج ىف عرسأف
 لوأ ناكو « هب تقحل بالكلا نككاو « ةعرس نم ىغتبي ام لك اهنم ًاجرختسم

 همصخ ىلع روثلا هيف ىوهأ «٠ فينع عارص امهئيب بشنو « نارمض اهنم هيقل ام
 تنكف «هردص رهاظ ىلإ تذفن ؛ءالجن ةنعط امهدحأب هنعط نأ ثبلي لو « هينرقب

 ظفل نأ ىلإ ًالأتم ًاضبقتم هنم جرخ امو نرقلا ىلعأ كلعي هتلهو نم بلكلا ىرت
 هرأثب كردي نأ الو هنيعي نأ عيطتسي نل هنأو هاخأ باصأ ام قشاو ىأر الو . هسافنأ

 امك هبحاص ديصي نأ نم سأيلا هذخأ دقو « هسفن ىلع ءاقبإ روثلا ءاقل نع مجحأ
 . كاللاو توملا هتيغب نودف « ىغبي ناك

 نم ناويحلا ىف ةغبانلا ثب ال « قباسلا بيسنلا نم ةيويح رثكأ فضصولا اذهو
 بالكلاو « بقرتي فئاخ روثلاف « هسأيو هعمطو هقلقو هفطاوعو ناسنإلا ةايح

 لجرلا نعط نعطي روثلاف « ةيمدآ ةكرعم اهنأكو ةكرعملا بشنتو . صبرت ةعماط
 صاصقلا نأ ىريف قشاو هوخأ رظنيو .نارمضلتئقنيو . هامحو هنيرع“ نع مفادملا
 نع فرصني نأ ثبلي امو « لئاط ريغ ىف عمطي هنأب هسفن هثدحتو « نكمم ريغ
 ريوصتلا ىف هتراهم ةغبانلا ىسني الو . طونقلاو سأيلا ىواهم ىف هب تفذق دقو «ةكرعملا

 جيسن ىف اهاخدإو تاهيبشتلا ثيح نم وأ هميسجتو رظنمل ليث ثيح- نم ءاوس

 : تايبألا

 دسأ ىب نيبو اهنيب ناك امو ةيودبلا هتليبق نوئشب لصتي ءاجهو رخف هناويد فو

 ىلع رفوتي ال هرعش نم مسقلا اذه وهو « برح نمرماع ىب نيبو اهنيبو فلح نم
 هراقو هعنمي ناك هنأكو «ءاثرلاو راذتعالاو حيدملا ىف هنأش هيف هتراهم راهظإ و هناك

 دقو ليفطلا نب رماع ىف تايبألا هذه هل "أرقاو ءءاجهلا ىف ةصاخو « هيف ىداتي نأ

 : هوجبي هنأ هغلب

 لهجلا َةَيِطَم نإف الْهَج لاق دق ٌرماع كي نإف
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 "”باوصلاو ةموكحلا كتفارت ِءاَرَب أك وأ كيبأك ْنُكَف
 "باب نهل سيل ءالّيُحلا نم 2تايماط كيلحب ْيهذت الو

 68 نارثلا تاجزوأ تكعاعاذإ' -انوأ - لنت كزع كنإو

 دمعي وهو « نييلهاحلا دنع فورعملا ءاجحلا ىف عاذقإلا نم ولخت تايبأ ىهو

 هنلا ركصتو « قمحلاب هفصيف ع« هنه ةيرحسلاو هب مكبلا ىلإ ىريضملا هقزني ايف

 لع ترس هنأ. .ةليؤيو :«٠ ءاليقلا نع هابي 2 هيلع همعو هيبأ ليضفتب هسفن

 لوألا تيبلا ىف ىناثلا رطشلا نأ حضاوو . ًادبأ محي ال هلعل وأ نسلا هب مدقتت نيح

 « هديصقو هرعش ايانث ىف اهب ىتأي ةغبانلا دنع مكحلا هذه رثكتو « ةرئاس ةمكح
 « تايبألا هذه نم ريخألا تيبلاك ًاتيب نوكت دقو « رطشلا اذهك ًارطش نوكتف

 : هلوق اهعئار نمو « اهنم ريثك هرعش نم انلثمت اهفو

 ُبَّدهلا لاجرلا ىأ ءْثَعَس ىلع ملت ال اخأ قبس تي

 . هسح ةقدو هترظن قدص ىلع مكحلا هذبب لدي هنأ هيف كلش ال امو

 « اهمظنو ةديصقلا غوص ىف هتراهم نع حصفت ةغبانلا رعش ىف ةريثك بناوجو
 كنإف ظافلألا ثيح نم امأ « هيناعمو هروص ثيح نم وأ هظافلأ ثيح نم ءاوس

 اهلالالد ىف ةمدختسملا ةمكحملا ظافلألا ىلع عقت امنإ « ةيبان ةظفل ىلع اهنم عقت ال

 رايدلا فصي نيح ةبيرغلا ةيودبلا ظافلألا مزتلي هلعج ام كلذ لعلو « ةقيقدلا

 مهبلإ رذتعي وأ مههثري وأ كولملا حدمب نيح امأ ٠ ىبشحولا ناويحلاو ءارحصلاو
 رصعلا داقن تلعجهدنع ةعاربلا هذهو . ةمعانلا ةلزخلا ةسونأملا ظافلألا مدختسي هنإف

 مالك قنور مراكأو رعش ةجابيد نييلهاملا نسحأ ناك » هنإ : نولوقي ىسابعلا

 نيجتحم هرعش ىف ىوقي ناك هنأ هيلع اوعدا نأ اوثبلي مل مهنأ ىلع . 1*2 ًتيب مهزجأو

 عوفرم تيب اهيف ءاج دقف 2 هيلع تعضو ىلا ةدرجتملا ةديصق ىق تيبب كلذ ىلع

 مدق ةغبانلا نأ ىه « ةصق كلذ ىف اوورو ء روسكم درّتطملا اهيور اًنيب « ىورلا

 كلذ ةغبانلا برش : بارغلا باش وأ (8) بعالم كلام نب رماع : ءارب وبأ )١(
 . ًادبأ لحي نل هنأو رماعل الثم . ليفطلا نب رماع مع وهو ةنسألا
 ص مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقبط ( ؛ ) سيل . تاعفترمو تاضئاف : تايماط (؟)

 ٠١8/١ ءارعشلاو رعشلا رظنأو + . نهم جرحم ال : باب نه
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 هايإ هوعمسأ ىتح مل هبأي ملف 2 ةروكذملا هتديصق ىف كلذ اهلهأ هيلع باعف 2 5

 لح امم انمدق اك" ة ةديصقلا نكلو . 2"! كلذ ىلإ دعي ملو اولاق ام ىلإ نطفف « « ءانغ ىف
 . ةلوحنم اهلثم ةصقلا نوكت نأ ىرحف « ةغبانلا ىلع

 «هيناعمب كلذك ىنعي هنإف نيقباسلا تعار ةيانع هظافلأب ىبعي ةغبانلا ناك اذإو
 اذه قيض نم مغرلا ىلع هتايراذتعا ىف رطاوحلا ةرثك هل تحاتأ ةيانع ىهو
 هقيسنت ىف كلذ حضتيو « هراكفأ بيترت نم ًابرض هل تحاتأ اهنإف ًاضيأو ١ عوضوملا

 « عوضوم ىلإ عوضوم نم صلختلا نسحب هارن ذإ « هدئاصق ضعب تاعوضومل
 هدنست ًاجورخ هتقان فصو ىلإ بيسنلا نم جرخي هارت كلنإف هتقلعم ىلإ عجداو
 1 : لاق فصولا اذه مم اذإ ىبح ) ةبسانملا

 ِدَعِبلا فو ىندألاف سانلا ىلعالضف هل نإ ٌَنامعنلا ىنغلبت كلتف
 ًاجورخ راذتعالا ىلإ بيسنلا نم جرخ هنإف ةينيعلا هتيراذتعا ىف عنص كلذكو

 بضغ وه ؛ مود ابو بحلاو بيبشتلا نع فك هنإ لاق ذإ « الصتم
 ٠ ةلكاشلا هذه ىلع « نامعنلا

 (؟ ٌمباصألا هيغتبت فاغشلا ناكم لغاش كلذ نود مه لاح دقو

 عجاوُضلاف سكار ىودو ىاتأ ههنك ريغ ىف سوباق ىلأ ٌديعو
 ىتوطتي اموروصلاب هتيانع هدنع اهرزاؤيناك ظافلألاوىناعملاب ةغلابلا ةيانعلا هذهو

 لب « بسحف روصلا نم ةرثكلا هدنع ظحالن الو ؛تاراعتساو تاهيبشت نم اهيف
 « هبل بلخت ىلا ةليخألاب عماسلا ةأجافمو راكتبالا ىلع ةردقلا ًاضيأ ظحالن
 بضغي نب هشطب روصي نيحو « هبنذ نم رذنملا نب نامعنلل لصنتي نيح ةصاخو
 « ًاعيمج هيناعمو هروص رايتخا ىف ديج قوذ هل ناكو . ًامحرتسم ًافطعتسم مهيلع

 قيقر وه اذإف « ةنساسغلا طالبو ةريحلا ىف اهب معن ىلا ةراضحلا هتبذه قوذ وهو
 ةفولأم ريغ ةيراضح ناعمب هئاثرو هحيدم ىف ىقأي وه اذإو « ةديدش ةقر سحلا
 ةحفص ىه ةديدج ةحفص حتفي هنإف ©« بسحف كلذ سيلو . نييلهاجلل

 )١( بلقلا باجح : فاغشلا (؟) قاغألاو اهدعب امو هه ص مالس نبا .
 ) (بتكلا راد ةعبط 1١١/٠١
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 « قيقدلا روعشلا»و فهرملا سحلا نم اهيف ىرحجت امو تافاطعتسالاو تايراذتعالا

 . ءاجحلا ىح « هرعش تاعوضوم عيمج ىف بارسأ كلذ نم تبرستو

 هراقف ىف لثمتت ىلا ةعيفرلا هقالخأ ةغبانلا دنع كلذ لك ىلإ انفضأ اذإو

 دهعلا ىلع ديدشلا هظافحو فالحألاو ءاقدصألل هئافوو تايندلا نع هعافتراو

 « امابسأو ىلهاحلا رصعلا ىف اهلتحا ىتلا هتلزنم مهفن نأ اننكمأ دولا قباسو

 "ذفلا رعاشلا مهيأر ىف هنأكو « انمدق اك ظاكع ىف ءارعشلا نيب ًامّكحم هولعج ذإ
 نص ع 0 0 2-- 7

 همكح ناك مث نمو «ةيبصع وأ ىوه نع قطنيال ىذلاو هرابغ ”قسشّني ال ىذلا
 . ًاضقن الو ًانعط لبقي ال ًاعطاق



 عساتلا لصفلا

 ىملس ىبأ نب ريهز

١ 

 «ةنئيَزمم ةليبق نم هوبأف « ىنَرملا حاير نب ةعيبر ىملس ىنأ نب ريهز وه
 رجاحلا ىف نولزني اوناك ثيح نافطغ نب هللا دبع ىنب ةيلهاحلا ىف رواجت تناكو
 ”لاومخأ نايبذ نب دعس نب فوع نب ةرم ونب مهعم لزنيو ةنيدملا قرش دجنب

 . مهنم موق عم راغأ نأ ثدحو ءهمأ عم ًانمز مهيف ماقأ هنأ ةاورلا انثدحيو . ةعيبر هيبأ

 ٠ مهمئانغ ىف ًامهس هل اودرفي مل اوعجر الو ءالاومأو ًاريثك امسعن اوباصأو 'ىبط ىلع
 ىلع ًاريغم اهنم ةعامج ىف لبقأ نأ ثبلي مل مث «ةنيزم هتليبق ىلإ همأب قلطناو مهبضاغف
 « هدحو هوكرتو نيعجار او رياطت ىبح اهرايد نوطسوتي اوداكي ملو « هلاوخأ ةريشع
 هدالوأو ريهز هل دلو "مث نمو قوت ىتح مهيف لزي لو «هلاوخأ ىف لخد ىتح لبقأف
 برطضي نأ ىف ًاببس كلذ ناكو . 2'١١نافطغ نب هللا دبع ىبو ةرم ىب لزانم ىف

 بسنلا ىنزم ةقيقحلا ىف وهو « 2"!ةليبقلا ىنافطغ ًاريهز نأ مهضعب نظي نأو ةاورلا
 هرعش ضعب ىف لوقي ذإ بسنلا اذهب بعك هنبا حرص دقو «قرسملاو ةأشنلا ىنافطغ

 : 9©2ةنيزم ىلإ هازتع دقو رارض نب دّرزم ىلع اًدر
 ّمركلاب َنْيَمصملا نيِينَرُملا نم ىننإو تنك ثيح ىنم لصألاه
 هتأرما نإ ةاورلا لوقيو « هلاوخأ ةريشع ىف اليوط شعي مل ةعيبر نأ رهظيو

 ريهز ةايح ىف عملي انهو . روهشملا ىميقلا رعاشلا رجتح نب سوأ هدعب نم تجوزت
 فورعن امك ىملس مهنم فرعنو ؛ هتوخإو وه هلفك دقف ع« ريدغلا نب ةماشسب هلاخ مما

 .ءاسنحللا ىمست ىرخأ

 . 26/١ ةبيتق نبال ١91/1٠١ (بتكلا راد ةعيط ) ىناغأ 0(
 88ص مالسنبال ءارعشلا لوحف تاقبط (*) . اهدعب ابو
 . اهدعب امو ءارعشلاو رعشلا قى ريهز ةمجرت رظنا (؟)

٠ 



 كلل

 بو رح ناين ذو سسبسع نيب ت تبشن ىلا بورحلا هذه لالخ ىف ريهز شاع دقو

 ةريشع تمبسأ دقو « عضوملا اذه ريغ ىف اهنع انثدحت نأ قبس ىتلا ءاربغلا»و سحاد

 بورح نارين تيلص اهنإف ًاضيأو . اهران تيلصو بورحلا كلت ىف « هلاوخأ

 هلاخخ رعش قو « ةينايبذلا رئاشعلا ضعب نيبو اهنيب بشنت تناك ىرخأ

 تايلضفملا بحاص هل ىور دقف « ةريخألا بورحلا كلت روصي ام ةماشتب

 مهعم اوفقي نأو «ةقرحلا» مهءافلح اولذْمي ال نأ هتريشع امهيف ضرحن نيتديصق

 ىف ريهز اهشاع ىلا مايألا نأ كلذ ىنعمو . نايبذ نب دعس ىنبنم رئاشعلا ضعب دض

 كفسو بورح ”مايأ تناك امنإ « نمأو رارقتسا مايأ نكت مل نيبنايذلا هلاوخأ ةريشع

 فويسلا ةلستف «ناغضألاب بولقلا شيجت ام ادو « تاراغلا ”نَسشّمت امئادف «ءامدلل

 ديص ىلإو « مانغألاو لبإلا ىعر ىلإ ًاماد مهي ورح نم نودوعيو . باقرلا عطتقتتو

 . ىلهاحلا رصعلا ىف ةيدجنلا لئابقلا نأش « ناويحلا ضعب

 اهمنإ لاقيو « ىّرعلا ةيلهاجخلا ىف دّبعتت نافطغ لئابقنم اهريغو نايبذ ٍتناكو

 اهمده دقو « نيبارقلا ى دهتو « اهيلإ جحت تناك ةبعك اهلوح تماقأ ةرجش تناك

 تارجش امنإ ةاورلا لاق امبرو « ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا رمأب ديلولا نب دلاخ
 حيحصلا وه اذه نأ نظلا ربكأو . نثو ةبعكلا ىف ناك هنإ نواوقي دقو « ثالث

 دقف نكي امهمو . ١7" اهنوسدقي تارجش هلوح نم ناكو « ىّزمعلا نثو اهيف ناك دقف

 . فينحلا نيدلا روهظ ىلإ مهتينثو ىلع اولظو « نيينثو اوناك

 هتايح

 هللا دبع ىبلزانم ىف شاعهنأ ىوس ريهز ةأشن نع حضاو ءىش انيديأ نيب سيل
 ناكو « ريدغلانب ةماشتب هلاخ فنك ىفو « نيينايبذلاةرم ىنب نم هلاوخأو نافطغ نبا

 ناكو «لاملا ريثك ناكو » :مالس نبا لوقي« ايرث ًافيرش اديس ناكامك ًاديجم ًارعاش

 داوحل مالسإلا لبق برعلا خيرات رظنا )١(

 8 اهدعب امو ع/ لع



1" 

 .«7)اهلْحسف نيع أقف ريعب فلأ كلم اذإ لجرلا ناكو «ةيلهاخلا ىف ريعب ”نئيع أقف نم
 حلو © هيأر نع نوردصيو هنو ريشتسي هموق ناكف ًايأر سانلا مزحأ نم ةماشب ناكو
 ًابيصن ًاريهز ىطعأو هتيب لهأ ىف هلام مسقي لعج ةافولا هترضح املف ع دلو هل نكي
 ؟ وه ام : ريهز لاقف «لاملانم لضفأوه ام كتيطعأ ىنإ هل لاق هنأ ىورسيو «هنم
 ًاضيأ هنع ثرو لب ١ طقف هلامو هرعش هنع ثري مل وهو « (؟”ىرعش : هل لاقف

 ًاريثك اهركذي ىلا ىهو وأ مأ : نيتأرما نم جوزت هنأ هرابخأ ىو . ميركلا هقلخ
 ادالوأ هنم تدلو نأ دعب اهقلطف « امهنيب مقتست مل ةشيعملا نأ رهظيو « هرعش ف

 « ةينافطغلا رامع تنب ةشبك ىه اهدعب نم اهجوزت ىتلا ةيناثلو . اعيمج اوتام
 .2") هرعش ضعبب هاثرو هتايح ىف ملست امو « ملاسو ريجمب و بعك : هدالوأ مأ ىهو

 نانس نب مرهب ًاديشم ءاربغلاو سحاد بورح نع اليوط هرعش ف ثدحتي وهو .
 لاط نأ دعب نايبذو سبع ءامد انقَح نيذللا ةرم ىنب ىديس فوع نب ثراحلاو
 ةثالث تناك اهنإ لاقيو « ىلتقلا تايد الّتمحت ذإ «بورحلا كلت ىف دمألا امهيلع
 ىف اهب داشأف ةليلخلا ةنملا هذبب ريهز ءدتعاو . (!نينس ثالث ىف اهايادأ ريعب فالآ

 كلذبو .2*”هيلع قدُمغَي مرهو ءهدجمبو امره حدمب هتايح لاوط لظو « هتقلعم
 «نمزلا عم ريهزل مره هاطعأ ام بهذ دقو«كلمي ام ريخ هبحاص امهم لك ىطعأ
 ددصلا اذه ىف ىو ام فيرط نمو . مايألا ىلع دلخف امره ريهز هاطعأ ام امأ
 هيلع ملسي الو هاطعأ الإ هلأسي الو هاطعأ الإ ريهز هحدمبال نأ فلح و اًمره نأ
 ناكف « هنم لبقي ناك امم ريهز ايحتساف « ًاسرف وأ ةديلو وأ دبع : هاطعأ الإ
 ديشي هأرنو . « 27تينثتسا مكريخو ؛ مره ريغ ًاحابص اومع : لاق الم ىف هآر اذإ

 دسأ ىبب هفالحأ عم هبورحب ةصاخو « نيينافطغلا ةرازف ىنب ديس ةفيذح نب نصح
 ى سيلو . "”ةركنم مئازه نم هشويجب اولزنأ امو ىناسغلا ثراحلا نب نامعنلا دض

 نمناكام ىوس تاراغىلإ ةراشإ ءاربغلاو سحاد بوزرحو نصح بو رح ءارو هناويد
 ذحخأ ايف ذحنأ دقو « هتريشع ىلع هموق نم ةعامج ىف ىدسألا ءاقرو نب ثراحلا ةراغ

 . م0هر/١٠5 فاغأ (ه) . ه5 ص مالس نبأ 3 )١(
 وألف ىناغأ )30 ن0 ( بتكلا راد عبط ) فاغأ 0

 (بتكلا راد ةعبط ) ريهز ناويد رظنا (07) 23500 .موعمو٠ فاغأ (؟)
 . ؟ 84 ٠هص اقسلل لهاا رعشلا راتخمو ١ #4 ص يوالردأ ىفاغأ (4)
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 دري ُ نإ هددهو « ًاديدش ًابضغ ريهز بضغو . ًاراسي ىمسي ريهزل اًمالغو ”هلبإ

 دوهعو قيثاوم نم امهيتريشع نيب اهب هل ًاركذم « ًاعذقم ءاجه هوجب نأ هلبإ هيلع
 هيلع درف انما مهنه تصب انو ةناثتل ةرعم ثراحلا ىشحنو « ًاضقن اهضقن

 ٠ (١)همالغو هلام

 هل مادقي ناك امو هلاخ نع هثرو امج لاما نم ةعس ىف شاع هنأ ىلع لئالدلا لدتو

 كلذ لعلو 2 لبنو رفوت هيف ناكو . لاومأ نم هتليبق فار ثَأ نم هريغو مره

 ئرما قوذ ريغ رخآ قوذ نم وهف ء رهعلاو شحفلا نم ولخي هرعش لعج ام
 « نيني ناك كلش ريغ نمو . نهعم ةيصصقلا هتارماغم ريوصتو ءاسنلاب نوتفملاس يقلا

 رخآلا مويلاب اهيف نمؤي تايبأ ضعب هدنع ظحالن انك نإو « هموق لثم هلثم

 : هتقلعم ىف لوقي « باوثو باّقعو باسح نم هيف امو

 00 لا مكي امهمو ىخيل مكسوفن فام هلا ٌنمتكَ الف

 مقنيف لجعي وأ باسحلا مويل رخّديف باتك ىف م عضويف رخو

 ىف اوفنحم نم دحأ هنأ ىلع اليلد كلذ ناك هيلإ نيتيبلا ةبسن تحص اذإو

 ىه امنإ « هموق نيد قرافي ُ هنأ نظلا تيلغأوا 99 ثلا مهيد ف اوكشو ةيلهاجلا

 . هب رع تناك تارطخ

 ناك كلذكو ءارعاش هوبأ ناك دقف « ةفيرط ةيبدألا ةهجولا نم *ريهز ةايحو
 « رجب و بعك هانبا رعشلا هنع ثروو « ءاسنحلاو ىملس هاتخأو « انمدق انك هلاخ

 ماوعلا ناكو « ًارعاش بعك نب ةبقع ناك دقف « الايجأ هتيب ىف رعشلا رمتساو

 . ةرصبلا ىف ماقأو ةيدابلا نع لحر هنإ نولوقيو "؟!ًاضيأ ًارعاش ةبقع نبا

 نمم ىلهاج رعاشا فرعي مل الاصتا هثيب ىف رعشلا لصتا رعاش ءازإب نحنف

 انبعكو اريج هينبا هملعي رعشلل شاع هنإف «٠ بسحف اذه سيلو « هورصاع

 . هجيرخو هذيملت وهف « ةئيطحلا مرهشأ هتيب ريغ نم نيرخآ اسانأو « ةهج نم

 )١( بتكلا راد ةعبط ) ريهز ناويد ةمدقم 0 . اهدّمي امو م٠ 0004 فاغأ (

 قاغألاب نراقو 4 ص سيح نبال 0 كلذ قا رظنا (؟)  8١4/1١رعشلاو
 ءأرعشلاو أومرح نمم ناك هن نأ ركذي ثيح ١م ص 57/1١ .

 . مالزألاو ركسلاو رمحلا ةيلهاملا ف مهسفنأ ىلع



 م

 ناكدقف «ءارعشلا اهب جرخأ ناك ىلا ةقيرطلا ىلع لدي ام بعك هنبا عم هرابخأ فو
 ةقيرط مهسفنأ ىف عبطنت ىح « هنونقلتي نولازي امو « هنع هنوو ريو هرعش مهقلي
 تايبأ نم مهيلع ىبلي امب «مهتردق نحتمي كلذ ءانثأ ىفوهو « هغوصو رعشلا ظن
 .١١2ةيفاقلاو نزولا ىف هدشني ىذلا تيبلا رارغىلع تيب مظنب ءاهوزيجب نأ مهيلإ بلطي
 ةنس ةئام هلو مدا كردأ هنإ تاياورلا ضعب ىف لاقي ذإاليوط رّمع 208
 ليبق تام هنأ حيحصلا امنإ « حيحص ريغ مالسإلا هكاردإ نكلو ١ ''مسي لو
 املسأ دقو ٠ بعكو ريجي هانبا اًنقح مالسإلا كردأ ىذلاو « ةليلق ةدمب مالسإلا
 ء ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا حيدم ىف ةفورعم ةديصق بعلو « امهمالسإ نسحو
 . ةروهشم ةعئاذ ىهو

 هناوبد

 دقعلا ةعومجم ىف دراولأ ةعبط اهمدقأ لعل «ةفلتخم تاعبط ريهز ناويد عبط
 ئرما ناويد نع انثيدح ىف  انب ًرمو نييلهاخلا ةتسلا ءارعشلا نيواود ف نيا
 سيقلا ئئرما نيواود :ةتسلا نيواودلل ىرمتنشلا حرش نم اهجرختسا هنأ - سيقلا
 نم اهدرج هنأ ريغ ىعمصألا ةياورب ىهو « ةرينعو ةمقلعو ةفرطو ريهزو ةغبانلاو
 بدألا بتك ىف اهدجو امم ىرخأ ًاراعشأ نيواودلا كلت ىلإ فاضأو حرشلا
 ىق ١8489 ةنس ىرمتنشلا حرشب ىديوسلا جربدنل ناويدلا رشنو . خي راتلاو
 كللذ دعب عبمطو « ةيناثلا ةفرطلا اهيف هناكمو « « ةيبرع افرط » اهامم ىلا هتلسلس
 هتعومجم ىف اقسلا ىطصم هرشنو ؛ جربدنل ةرشن ىلع دمتعت تاعبط اهريغو رصم ف
 اهحرش ىتلا ةتسلا نيواودلا سفن انب رم اك نمضتت ىهو « ىلهاحلا رعشلا راتخم
 هذه ترشُدو . ىرمتنشلا حرش نم ًارصتخم ًاحرش اهبلإ فاضأ دقو « ىرمتنشلا
 هنأكو « هدنع ىرمتنشلا ةياورب ىتلت ىهو « ىسويلطبلا ملعألا ةياورب نيواودلا
 . ىعمصألا ةياورب هلمع ىف ىبع رخآلا وه

 )١( فاغأ (؟) . ؟ه5 ص ريهز ناويد ٠١رث/ردو؟.



 مو

 « ةيرصبلا ىعمصألا ةياور ىلع دمتعت تاعبطلا هذه نأ حضاوو

 ىأرو « ةيرصملا بتكلا رادب ةيفوكلا بلعث ةياورل ةدع تاطوطخم كانه تناكو.
 ةبتكم اهكلمت ةمبدق اهنم ةخسنب نينيعتسم « ةياورلا هذه اورشني نأ اهيف نومئاقلا

 . داليملل ١115 4ةنس ىف ةياورلا هذبب ناويدلا رهظو «ةله ىف ةيقرشلا ةيناملألا ةيعمجلا

 ةياورو ةيرصبلا ىعمصألا :ةياور : ناتعوبطم تاتياور ريهز ناويدل اندنعف نذإو
 ةديصق ةرشع ىلا ىوس ىورت ال ىهف « ددشتلاب ىلوألا زاتمتو « ةيفوكلا بلعث

 ريهز رعش نم ىعمصألا هاور ام عيمج لك ٠ : .هلوقب ىرمتنشلا اهيهني ةعوطقمو
 ةاورلا كلش نيتديصق نييفوكلا ةياور نم فيضيو « تاياورلا ضعب هب لصنو

 دئاصقلا تارشع فيضت اهاندجو ةيفوكلا بلعث ةياور ىف انرظن اذإو.١١2امهنيناث ف
 نم ةعوطقملا كلتو ةديصقلا هذه نأ ىلع صنت نيح ىلإ نيح نمو « تاعوطقملاو

 نأ عيطتسن ال انك من نمو . عضولا ةرثكب نيفورعملا ىبلكلا نبا وأ دامح ةياور

 نيذختم « ًاضفر اهضفرن نحنف « ريهز ةساردل تيتو ًاساسأ ةيفوكلا ةءاورلا نم ذختن

 « هرعشو ريهز ىف انثحبل ًاساسأ ىعمصألا ةياور ىرخأ ةرابعب وأ ىرمتنشلا ةياور نم
 ىلا ةديصقلا ىهف ةعومجملا هذه ىلإ فاضت نأ نكمي ةديصق كانه ناك اذإو

 نوكي دقو . ') ريهز ىلإ بسنلا ةحيحص اهنأ رهظي ذإ « ىرمتنشلا ةياور ىف اهيلت
 هدلو ىف لصتا انمدق امي رعشلا نأ ىعمصألا ةياورب ريهز رعش ةحص دكؤي امم

 اولظ هءانبأ نأ نظلا ربكأو « اهيف ماقأو ةرصبلا لزن ماوعلا مرا نأو « الايجأ

 ٠ . اهتاملعو ةرصبلا ةاور ىلإ ماوعلا هملسأ وأ هوملسأ ىبح هرعش ور

 ةعوطقمو ةديصق ةرشع ىناعب ظفتحت ىلا ىعمصألا ةياور صحفن انذخأ اذإو
 لفون ىبب غلبأ ) : ىه « اهنم ًاثالث ركني ناك هنأ هنع لقني 27 ىرمتنشلا اندجو

 ىري له ىرعش تيل الأ ) و (مهلك ءادّنيّصلا ىنب كيدل غلبأ ) و ( اوغلب دقو ىع
 (اهلثم ةيزر ال ةّنيزرلا نإ ) : هتعوطقم ركني ةديبع وبأ ناكو (ىرأ ام سانلا

 ةيروميتلا ةنازحلا قو ش بدأ ١ مقر ةيرصملا .148ص(بتكلا راد ةعبط) ناويدلا رظنأ )0
 بدأ غ6 مقرب ةيناث ةخسن بتكلا رادب ١١و ص ناويدلا فو ٠ ىناغأ 0
 . روميت رعش - . ابوري ناك ىبضلا لضفملا نأ
 بتكلا رادب  ىرمتتشلا ةطوطخم مجار عيل



 نكح

 نم كلذ دعب ريهزل ىبيالو .7'2نافطغ ءارعش نم شنح نب دارسقل اهنإ لوقيو
 ىلا ةديصقلا اهيلإ فاضت « ةعوطقمو ةديصق ةرشع عبرأ ىوس ىعمصألا ةياور
 .(دمهشو عيقبلاب ًارايد تيشلغ) : : ىهو « ىرمتنشلا اهب ظفتحاو لضفلا اهاور

 ةثالثلا تايبآلا( رثجتملا ةّسْقب رايدلا نمل) هتديصقنم طقسن نأ ىغبني هنأ ىلع
 كش دقو . كلاحتنالا نع انثيدح قا انب رم اك اهيف اهداز ًادامشب نأل لوألا

 «ىراصنألا'''سنأ ىلأنب ةمرصل اهنإ لاقو ةقلعملاب ةقحلملا مكجحلا ىف ىعمصألا
 اهمظن «ءاهلئامت ىرخأ ةفئاطب ةاورلا ىلع تطلتخا اهنم ةفئ ل

 . هرعش ىف مكحلا نم رثكي ناك ًاريهز نأ ىرتسو : ةمرص

 م

 ةرجس

 بهذ دقو « ريهز ةيانع هحيقنتب ىلع ًارعاش فرعي مل ىلهاحلا رعشلا لعل
 ىميقلا رعاشلا رجح نب سوأ همأ جوز رعش ىوري ناك هنإ نولوقي ءامدقلا
 ليخلا فصو ىف هتعاربب فورعملا "”ىونغلا لْئيَفْط رعش ىوري ناك انك « روهشملا

 نوفقي ال مهو . '؟”ريدغلا نب ةماشسب هلاخ رعش ىوري ناك هنإف ًاضيأو ؛ ديصلاو
 جرخ امك رعشلا ىف ًابعك هنبا سر هنإ نولوقي ذإ ٠ كلذ دنع مهئاظحالمب
 ١ (2)ةئيطخلاا

 ىرخأ ةرابعب وأ ٠ همّلعيو هيوري رعشلل شاع « زاتمم رعاش ءازإب نذإ نحنف
 ثحبن نأ اندرأ اذإو « ةئيطحلاو بعك هاذيملتو ريهز اهيف حضتي ةسردم ءازإب نحن

 مهبرقأ اندجو مهوركذ نيذلا ةثالثلا نيب نم هرعش ىف هرثأت ىيبقح ذاتسأ نع ريهزل

 ء هنف بناوج عيمج ىف هرثأتي هنإف ٠ همأ جوز رجح نب سوأ هرعش ىلإ
 ناعم نم هغوصي ايفو « اهل هتحلاعم ةقيرط قو اهحلاع ىبلا تاعوضوملا ف هرثأتي

 ٠ ليلق امع كلذ عضاوم ىلإ ريشنسو « روصو

 )١( فاغأ (4) . ه8 ص مالس نبا 6٠١/؟د” .
 (بتكلا راد عبط ) فاغأ (ه) . 55 ص قاتسجسلا نيرمعملا (؟) 158/5 «

 ) *( ةيدنه نيمأ ةعبط ) قيشر نبال ةدمعلا ( /  4١ءارعشلاو رعشلاو ١/47 .
 . م١257 ءارعشلاو رعشلا رظنو



 ا

 ديصلا فصوو لزغلاو حيدملا ىف سي هاندجو ريهز رعشضرعتسن انذخأ اذإو

 . قالخألا مراكم فصوو ةمكحلا ىلإ حنجي كلذ فيعاضت قو « ءاجهلاو

 رعش اهيف رودي ىلا اهسفن ىه تاعوضوملا هذه تناك نييأتلاب حيدملا انلدبأ اذإو

 هنيبأت نإف دف هحيدم ناك اذإو « ةقرفتم ًاتايبأ الإ حيدم هنع رثؤي مل هنإف «سوأ

 ريهزب هيف ىتلي وهو « عضوملا اذه ريغ ىف ةعطق هنم اندشنأ دقو « نمزلا ىلع دلخ

 ميركلا ىبرعلالثم لا ىلإ اهب دوعي ىلا «هبقانمو ةدلسك نب ةلاض-ف لئاضفب ديشي نيح

 . ةءورملل

 نب ثراحلاو نانسنب مرسمب_ًاديشم اهمظن دقو « هتقلعم ريهز حئادم نيب عملتو

 ٠ عضت ىحيىلتقلا تايد نالمحتي امهنأ انلعأف سبعونايبذ نيب حلصلابايعس نيح فوع
 ؛ نبنليصتحلا لتسق نأ كلذ ءانثأ ففداصتو « نيترحانتملا نيتليبقلا نيب اهراز وأ برحلا

 « ىسبعلا سباح نب درو هلتق ناكو« مغمض نب مره هيخأل ًارأث اًنيسبع مضْنمَض

 ثراحلا مدقت ام ناعرسو «"ةنعذج برحلا ديعت نأ دي رتاهفويس ترهشو سبع تراثف

 اولخدو ةيدلا اولبقف «هدبك ةذلفلتق امإو ةيدلا امإ اوراتخيل هنبابو لبإلا نم ةئاحب م

 ًايعان ةليلخلا ةمركملا هذهب ديشي ًاريهز ىرن انهو . ةيمادلا برحلا تبتناو « حلصلا ىف

 نيديسلا ىلع ءانثلاب ًاجهال «حلصلا ةركفب ىدوت تداك ىلا هتلعف نصح ىلع

 : لوقي « ءامدلا تنقح تايد نم نيتليبقلل امدق امو

 ربو اى 00 8

 امتدجو ناديسلا كل اني

 1 ب سوم م هر 3 :

 امدعب نايبذو اسبع امكرادت
 2 ه 2 0

 ًاعساو ّملسلا كردن نإ اًيلق دقو

 ٍنطوم ريخ ىلع اهنم امحبصاف
 2 رم 3

 اهريغو دعم ايلع ىف نيميظع

 ريخ امهنأ ديري . مربملا ريغ : ليحسلا )١(
 . هامربي مل وأ هامريأ « رمأ لك ىف امهتريشع

 2 ةكم ىف تناك ةراطع ةأرمأ : مشنم 0

 برحلا ىلع اودهاعتو اهرطع ىف مهيديأ موق سمغ
 نايبذو سبع ىليبق هبشي . مهرخآ نع اونف ىح

 موو م

مربمو ليحَس نم لاح لك ىلع
 ١" 

 5 م 2

 1"! مشنَم رطع مهنيب اوقّدو اونافت
 ملسن رماآلا نم فورعمو لاع

  مثامو قوقع نم اهيف نيديعب هو ماسلا ىلا
 2 >7 < هس

 اذ! مظعَي د دجملا نم ازنك حبتسي د نمو

 م

 « بورحلا كلت ىف اكرتشي م امهنأ ديري (5)
 . تايدلا امهريغ نع نايدؤي امهف

 . اهفارشأو اهءاسؤر دعم ايلعب ديري (4)
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 .قوذ ىلع ًاذوذش كلذب ناكف « مالسلاو ملسلاب ديشي ةرثأملا هذه هتلعجو

 شارفلا ىمارت برحلا ىلع ىمارتلاو رأثلاب ذخألا ةركفب ىودت ىلا مهراعشأو نييلهاحا
 : لوقيف « ةعشب ةروص ىف برحلا روصي ىضم دقو . رانلا ىلع

0 

 0١7 جملا ثيدحلاب اهنع وه امو ”مقذو مسلع ام اَّلِإ برحلا امو
7 

 " مَرضَتفاهومتيرضأ اذإ رضتو ١ ةميمذ اهوثعبت اهوثعبت ىبم ) م 0 2 9 8 57 نا ٍ ِِ 3
 ""”ِيتتف ل يخت مثأفاشكح قلتو  اهلافثب ىَحّرلا كُرَع 6 هد8ثعوا ى- 001 ه << 0 2. هروو2

 (49 طفتف عضْرت مث ٍداع رمحأك مهلك« ماشأ ناملغ مل جتنتف ةرض و 4-4 ٍء شا رع ه+ 5

 ظ '“ صّردو زيفق نم قارعلاب ىرق اهلهأل لفت ال ام كل لِلغتف 8 ٠ 5 0 . 2 ع َك 0 2 لولا

 ةراتو « راض دسأ ةرات ىهف « ةحيبق ةفيخم روص ىف برحلا روصي هارت تنأو
 دلت اي اهنكلو 6 دلت ةعبار ةراتو « سانلا نحطت ىحر ةئلاث ةراتو ع ةلعتشم ران ةيناث

 نم قارعلالهأ هحب ري ال ام اهنم نوحبري مهنإ لاقف ءمكبنلا عسوو . مؤش .ىرارذ الإ
 بورخلا هذه نم برعلا لوحتي نأو مالسلا ىلإ وعدي كلذب وهو « مهاردلاو لالغلا
 . ةمحرلاو ةبحملاو ةوخألا اهيف رشتنت ىللا ةنمالا ةعداولا ملسلا ةايح ىلإ ةنحاطلا كراعملاو
 : لوقيف « اعيدب ًاريوصت راو-ب نم هيف م ام روصي هارنو

 37 مدلابو حامرلاب ليست اًرامِغ  اودروأ مث مهئُمِظ نم اوعرام اَوَعَر
 ىرب 27دك

 ه6

 " _مخوتم ليوتشم الك ىلإ اوردصأ مث مهنيب ايانم اًوضقف #ث ربو ًَظ
 ناعرسو . مهملس ىف ةليبو ةميخو ىعارم نوعري مجأك ةرعتسملا مهب ورحب مهف

 . ءامدلاو حامرلاب رخرت دراوم 2 مهليلغ ىشت ال دراوم كودري م

 ناكو « ةقاثلا رقاع رادق وهو دمت رمحأ ىرض نم : رضت « اهوجيمن : اهوثعبت (1؟) دارأ : داع: رمحأو « موتشم : مأهأ (4) . نونظملا : مجرملا )١(
 . هموقل ًامؤش « دوعو برد : ىرضأو «ةسيرفلل أيمن اذإ دسألا
 . ةريثكلا هايملا : رامغلاو لجأ نمو ١ نحطت نيح ىحرلا تحت لعجي «نيتب رشلا وأ نيدرولا نيب ام : أمظلا )١( دلج : لافثلا ؛ مكنحطت : مككرعت (؟) . قارعلا ىف لايكم : زيفقلا )20 لعتشت : مرضتو
 2 اودر وأ دض فمر اوردصأ 6 : ًافاشك حقلتو . ةنحاط اهنأ ديري ءهرك ذ كلذ
 ىت دلت هنإ ىأ منوتم اهلثمو « لقشتسم 5 لبوتسم 4 متت . جاتنلا أدرأ كلذو « ماع 0

 . لبإلا هفاعت هيرك َ



 م

 اهيف ةيصخش لهاخلا رعشلا تايصخش نم ةزاتمم ةيصخش ءازإب نذإ نحن

 مرح هحيدم ىف صلخت هنأ كلذ ىنعم سيلو . ريخلا ىلإ ةيوق ةعزن اهيفو ةمحرو رب
 ةعاجشلاب ديشت ىلا ةيلهاحللا ةروصلا نم فوع نب ثراحلا همع نباو نانس نبا

 ىلع امهريشع نعو امهلع ثدحتي ةيناث ةديصق ىف هارن نحنف « روهتملا مركلاو
 - ةلكاشلا هذه

 7 لزعالو فاعضال حامّرلا لاوط  مهفيغتْسُم ىلإ اوراط اوُعِزَف اذإ
 هلة هس, م مم 26 ول يت 6<

 اواعتسيف اولاني نأ ًاموي نوريدج  ةيرقّبع ةنج اهيلع لّيخب
 ور 7 5 #2 5 ١ 2 . ل 2 5

 لتقلا هايانم نم ًايدق اوناكو مههامدب ىتشيف اولتقي نإو
 يرد هكر هع نا ل د ناد 2 0-6

 لبنلا اهقرخت ال ضيب غباوس مهسوربل تايراض دوسأ اهيلع
 يي هو را ا ريب سماد وق هت ع - ٠

 "لْضع اهُباينَأسانلارهت سورض  ةَرِضَُم ناوع برح ْتحِقَل اذإ
 (؟لزجلابطحلا اهتافاح ىف قرحي 2 ةيرضم اهتخأ وأ ةيعاضق هر . 0 3

 مار ِ ا 2
 (هرز .: تام عل 7 و ريما

 لضف مهلو مهموق ىف لئانمهل 2مهتملع دعم نم ىح ريخ مه

 « مهب ثيغتسي نم ةدجنو ةعاجشلاب امهنت ريشعو ةرم ىبب ىديس فصي وهو

 مهبلإ رظناو . ةنج مهنأكو مهليخو مهقب اوسب ًاناريط هيلإ نوريطي نوداكيل ىتح

 «ادحأ نوشخي ال ءناكم لك ىف نوب راحي مهو .اهنارينب مهقرحتو اهباينأب سانلا ضعتو
 لك فو « ًاطرفم ًامرك ةعاجشلا هذه ىلإ نوفيضي مهو ٠ ًارضمو ةعاضق نوب راح

 : لوقي نأ ريهز ثبلي الو . ًاضايف

 ةيوق : لصع.مهفيخت : سائلا رهت . ةديدش .هعمح الس ال نموهو لزعأ عمج :لزعلا ) ١(

 . ًانحط نحطت . ةمات عورد مهسبل : غباوس مهيوبل (؟)

 . قيقرلا دض ظيلغلا : لزحلا ( 4 ) برح .تدتشا ديري «تلمح :تحقل (*)

 , ءاطعلا : لئانلا (ه ) : سو رض .ةرم دعب ةرم اهف لّتوق ةر ركم : ناوع



 م٠

 .٠ 2 وَ

 تفحجأ سانلاب ءابهشلا ةنسلا اذإ

 مهتويب لوح تاجاحلا ىوذ تيأر

 م 0
 و و

 مههوجو ثنايسسح تاماقم مهيفو

 و6 هرو

 فزر مهرثكم ىلع

 مهتويب لوح تيفلأ مهتئج نإو
 ولا وو

 دعاق لاق لماح مهيف ماق نإو

2 >6 1 53 
 امنإف هوتآأ ريخ نم كي امو

 و ملا هَ و هو

 هجيشو الإ ىطخلا تبني لهو

 و .

 مه رثعي نم

 (17 لكلا ٍةَرْجَحلا ىف لاملا مارك لانو

 ("لقبلا تبن اذإ ىتح اهب ًانيِطق
 «؟0اوُلْغي اورِسْيَي نإو اوُطْعُي اولأسُينإو

 (9لعفلاو لوقلا اهُباتني ةيدنأو
 كن

 (”7لهجلا اهمالحأب ىَفْشُي دقسلاجم
 "" ُلُذَح الو كيلع مْرْعالف ؛ َتْدَشَر

 لبق مهئابآ
 (8لْخَنلا اهتباتم ىف اّلِإ سَرْفَتو

 قزارقة  207

 سانلا نإ ىبح « ةبدجملا نينسلا ىف مركلاب مل هحيدم ىف انه رمتسي وهو

 كلذ ءانثأ فهو « ملل هوبهو ًائيش مهولأس املكو« مهمايخ لوح نونطقيو مهيلإ نولحريل
 ةروصلا هذه متسا الو . نيجاتحملاو نيلئاسلا اهومعطي ىح « مهلبإ ريخب نورماقي
 القم الو ًاركم لح و « مهسلاجم ىف مالكلا لامجو هوجولا لامحي مهفصو

 مماراب نوفشي ءاملح ءالقع ممأو 6 موسلاجمب داشأو : ربو لضفو ةحامم نم مهم

 2 هلذخي مل ةلامح دحأ مهنم لمح نإ : نونواعتم مهو 8 ءالهتملا لهج ةبئاصلا

 هثراوت ميدق دحم ةثرو مهنإ لاقف ٠ مهباسحأو « مهئابآ لضف ركذو . هوناعأ لب

 . ميركلا تيبلا ىف الإ ميركلا دلوي الف « ليخنلاو

 « نانس نب مره ف هحئادم جبدي اهقباسو ةديصقلا هذه ةلكاش ىلع ريهز لظو

 : ةرجحلا « ةيدحملا : ءايهشلا ةنسلا ) ١(
 . دريلا ةديدش ةنسلا

 . نيتكاس : انيطق (؟)

 ًائيش مهولأسي نأ : كلاملا لابختسا (8)
 : اولغي . اورماقتي : اورسيي.هايإ هوطعيف
 : ليإلا نامس اوراتخي

 . سلاجملا : ةيدنألاو تاماقملا (# )

 . مهب لزني : مهيرتعي ( 5 )

 . قمحلا : لهلا (1)
 ”ىهو © ةلامحلا لمحت ىذلا : لماحلا 60

 . مرغم ىأ ديريو « ةيدلا
 . هناصغأ : هجيشوو « حامرلا : ىطحلا 0(
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 هتعاجشو همرك ًاروصم اهيف لوقي ىلاو ىبضلا لضفملا اهاور ىلا هتيلاد اهعورأ نمو
 : ةدومحملا رثآملا ىلإ هقبسو هتحاصفو

 هنأ نيج ّعأ هيلع اوس - 8.
 و معو ر هام راسو

 هب ىقتي اهيمح برخ ةردقو

 ةياغّناليع نب سيق تردتبا اذإ
 2رو 8 2م

 زربم ٍقلط لك اهيلإ تقبس
 تمول سانلاُدِلْخُيِدمَح ناك ولف 5 وثو

 رقاب قتل سنت ةقانأ
 «"ديلابو ناسللاب ماجّرلا ُديدش

 دوسي اهيلإ َقِبْسَي ْنَم دجملا نم

 "”ِدّلجُم ريغ تاياغلا ىلإ قوبس
 2-- ٍدِلْخُمب سيل سانلا دْيَح نكلو

 اذإو « هحالسو هديبو هناسلب هموق نع عفديو « ةلقلا قو ةعسلا ىف ىطعي وهف

 هب دلخي ًادمح نأ ولو « ىلحلا قباسلا ناك دجملا تاياغ نم ةياغ ىلإ سانلا قباست

 ةعيدب ةيئار ةديصق هيف هلو . همراكمو هبقانم ةرثكل دلاخ لوأ مره ناكل هقحتسم

 : اهفيعاضت ى لوقي

 مِرَه ىف لوقلا دعو اذ ْعَد

 اذإ تنأ عّْرلا ٌوْشَح َمُعِنلو

 اذإ كيِرّصلا ىلْوَملا ىلع ْبِدَح
 نم مراكألا ىف وام كيقّيو

 سمس اهم ل ع

 دو تفلح اب ضرفت : تنل
-ٍ 

 امو تاشحافلا نود ٌرَتّسلاو

 امو تملع امب كيلع ىنثأ

 تاقوأ دعسلاو سحنلا ىتعاسب ديري )١(
 . لاملا ىف ةرثكلاو ةلقلا
 : برحلا ىمحو . هموق نع عفادملا : هردملا 0

 بطخحلا قو برحلا ىف ةامارملا : ماجرلاو . اهتدش
 . مالكلاو
 سرفلا هلصأو «ءءاطعملا : انه قلطلا (؟ )

 : دلجملا . ءىش ىلع ىولي ال ىذلا قباسلا
 . حضأو هيبشتلاو . دلجبو برضي ىذلا

0 

 رضَحلا ٍديَسو ٍقاَدَبلا رْيخ
 و 8 5 5 ِ و

 رعذلا ف جلو لازن تّيِعد
 م2

 “رْمَدلا ثبئاون هيلع
 8. 2 و و

 ردغ نمو هب بست بوح
 7 6: 5 للا 0 32
 ىرفي ال مث قلخي موقلا ض

 رتس نم ريخلا نود كاقلي
 .٠ »2 سوة.

 ركذلاو تاّدَجتلا ىف تقلص

.9 

 تبان

١ 

 دتشت نيح : لازن برحلا ىف ءاعدلا (؛ )

 عراقتلاو ليلا نع لو زالاب ناسرفلا ىعادتيف
 . فوحلا دتشا : رعذلا.ف جلو . فويسلاب
 . دهجملا ريقفلا : كيرضلا (ه)
 . مثإلا : بوحلا (5)
 . ردقي : قلخي عطقت : ىرغت (17)
 , هدف مآ لع نزمتاذإ هنأ ديري



 ضحي

 ديسلل ةيلاثملا ةروصلا ىف هل ىءارت دقو « مرته ىف ديعيو ىدبي وحنلا اذه ىلعو

 ةبغسملا كرتعم ىف ميرك وهو برحلا كريعم ىف عاجش وهف « للهاجلا ىودبلا
 « هيلع مص ام ىضامب عفدنا مص اذإو «رداغ الو شاحفب سيلو « عوجلاو

 ىنثي انرعاشو . ةشحاف لك نيبو هنيب راتسألا موقت اهيِب « رثس ريخلا نع هرتسي ال
 .ءالب لك لاهحاو ءافعضلا ةثاغإو ةدجنلا رثآم نم مدق امبو هلضف نم فرع امب هيلع
 نمو«ةجهوتملا عطقلا هذه لب « ةعئارلا ةيلاثلا هذه مرحل هحئادم ىف اناقلت ًامادو
 : هيف هلاق ام عئار

 ارَط هباوبأ ىلإ نولئاسلا» ممِرَه ىف َريخلا نوغتبلا لعج دق
 اقل ىَدّتلاو هنم ةحايسلا َقْلَت  ًامره هتألع ىلع ًاممي قلت نإ

 (')ادّص هنارقأ نع ثيللا بَّذك ام اذإ َلاجرلا ٌداطصي ٌرْثعب ْثْيل

 (؟9اَقَيَتْعا اوبراضام اذإ ىتح براض اونَعَّطا اذإ ىتح اًوِمَتْرا ام مهنعطي

 اًمُطن قطان ام اذإ ّئِدَّتلا ٌطْسَو  هتْطْخب اَيْعَي نمك سيلو اذه

 . هباوبأ ىلإ نوكلسيو « بكّدّح لك نم سانلا هيلإ ىعسي ضايفلا همركل وهف
 ءاطعلا ىف مل لزجي وهو « ةدهم ةللذم هيلإ ٍقرطلا تحبصأ دقل ىّبح ؛ قيرط لك
 « ةطرفملا ةعاجشلا طرفملا مركلا ىلإ عمجي وهو . هدي تاذ قيضت نيح ىح
 « ءالجنلا تانعطلا نعطي هن إ « هتسيرفل هبلطو هتأرج ىف ثيللا ىلع قفتيل ىح
 ئدنلا طسو هتيأر ملسلا ناك اذإف « برحلا ةرمغ رسحنت ىح كلذ ىلع لازي اهو
 . هلازنو هناعطو هحالسو هديب كرببي امك هلوقعب كرببي

 « فليح نب نطح ةرازف ىنب ديسىلع عئارلا حيدملا اذه نماللح ىضأ دقو
 : لوقي هيفو « لئابقلا نم اهريغو سبع عم هموق بورح ىف ةروثأم عقاوم هل تناكو

 نعطي نأ الإ مره ىنأ لابنلاب نوبراحتملا لكن : ثيللا بذك . عضوم : رثع )١(
 تايرض هفيسي برض اونعاطت اذإو « هفيسي . هنارقأ ءاقل نع
 وهف . هموصخ عرص اوبراضت ام اذإو ةتيب : اونعطا «ء لبنلاب اومارت : اومرأ (؟)
 . لاح لك ىف قياس : برحلا ىف هنرق قنتعا . فويسلاب اونعاطت
 ىارت اذإ لوقي . هلتق نع ةيانك « هقنعب ذخأ



 ةمامغ هادي ضايف ضيبأو

 تركب
 9. تم اس6#

 و سرى

 هتيأرف ةَوُدَع

 هلام رمخلا ٌفِلْتَت ال ةقث ىخأ

 م
 هد 2 و -.وع

 (''هلضاوف بغت ام هيِفَتْعُم ىلع
 4 -ٍ . مم وع

 (؟ ةلذاوع ميرصلاب هيدل ادوعق

 "” هلِعاف وه ىذلا رمألا ىلع موزع
 (9'لِئان لاما كلْهُي دق هنكلو

 “ةلئاس تنأ ىذلا هيطعت كنأك  ٌالُدهتم هتئج ام اذإ هارت

 هادي هبشتل ىح همرك ىف طرفم ميرك هنأو بويعلا نم هئاقنب هحدمب وهو

 فكي نأ لذاوعلا هب فتهي ًاثبعو ءاياطعلاب هيدصاق ىلع نالطب نالازت اف « ةباحس

 ىف اهقفني امنإ ومل ىف هلاومأ قفني ال ىذلا لضافلا لجرلل لاثم هنإ . هلاون ةرثك نع

 نونظي نوداكيل ىتح « ةقالطلاو رشبلاب هيفتعم ىلع لبقيل هنإو :. ليمحلا عنصا

 هقطنمو موصخلا هلادجب نسحم هحسلمب كلذ دعب لظو . نولئاسلا ال نولوثسملا مهن

 « بيسح فيرش وهف هئابآ نع ةبيطلا هتثارو ىلإ راشأو « هملحو هتسايكو 9

 . ةنساسغلا عم هبورح ىف هئالب ىلإ راشأ امك

 دقف « ةحضاو ةعارب ىلع لدت هحيدم نم اهاندشنأ ىلا ةفلتخْلا عطقلا هذهو

 فرسي الف لوقلا ىف داصتقالا ىلع صرحي ناكو « هسفن ىف امع ريبعتلا نسحي ناك

 ةرامأ اهنوريو ٍقيلهاملا اهب فغشي ناك ىلا هلاصخي هحودمم لثمب لب « ولغي الو

 حدتمي ال ناك » : لاقف « باطلا نب رمع ًايدق كلذ ظحالو . فرشلاو ةدايسلا

 ىودبلا ةيصخش لثمي وهو « ءانثلا ىف لدتعي وهف 0250هيف نوكي امب الإ لجبلا
 تافصلا نم ةفص ءازإ سحأ اذإو « ةطاسبلا» قدصلاب همالكط يحي ىنلا قيقحلا

 مدقيف الوبقم هلوق لعجي امب هطاحأ هاد نع جرخي داكي هنأب ىناعملا نم ىنعم وأ

 امره فصي هلوق ىف ىرن امك« دصقلا زواجتي ال ىبح اهوحنو «ولو ةظفل

 : هداجيأو

 . هنم لذيي ام ةرثكل هل ام : لضاوفلا . نولئاسلا : نوفتعملا )١(
 . ءاطعلا : لئانلا (؛ ) . ئواسملا نم هئاقن نع ةيانك ضيبأو . اياطعلا

 . هجولا قلط : اللبم (ه )0 . عطقنت : بغتو

 . وعرب فاغأ () . ومال : 1 . حابصلا : يرصلا 6
 ىف باصم : أزرم . نففك : نرصقأ (؟)
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 َ ظ 7 اقفألا هّفَك تلانل ءامسلا َقْفَأ ةمركمب اكفلا قع ىح لاق اول

 رثبلا ةليل ٌرونلا تنك ِرّشب ىوس ِءْىَش نه تنك ول
 زيح ىف امهلعجي لب « ًاقالطإ نيينعلا نيذه لثم ىف لوقلا قلطي ال وهف

 . هيف لوخدلا ىلع كشوأ ىذلا ةغلابملا باب نم جرخي ىبحح « ولو
 فوقرلا ىف نييلهاخلا ةنم آعبتم « بيبشتلاو لزغلاب هدئاصقل مادقي ناكو

 فغش نمم نكي مل هنأب ًاحضاو ًاساسحإ هدنع سحنو « رايدلا ركذو لالطألاب

 ةرابعبو « هسفن ىضري ىكل ال « هيعماس ىضري ىك« لزغتي وهف « مهبولق بحلا
 « ىرت امع دعف :٠ هلوقب ًانايحأ هلزغ مدع هارن كلذلو« عبستم ديلقتب اذخأ لزختيوه ى 3
 عم معءالتي ال ىذلا بحلا اذه لثم نع هبلق فكي نأ ديري هنأك هاذ عد» وأ

 ىلع هتحاص نع فرصنا دق هبلق نأ آنالعإ هتديصق لوأ ىف نلعي دقو . هراقو
 : هلوق ةلكاش

 ""لَقّتلاف ٌقيناعَتلا ىَمْلَم نم رفق ولشيالداكدقوىملسنع بلقلا احص
 2 بناخلا اذه ىف هكرشي ناك رجح نب سوأ هذاتسأ نأ فيرطلا نم لعلو

 ريهز ملي دقو . ديلاقتلا ىلع ًايرج نالزغتي امنإو « لزغلل نالزختي ال ًاعيمج امهف
 ةفطاع لثمي ال ريوصتلا اذه ى وهو 2 هريوصت ف عدبيف سفنلا ىف بمحلا رثأب
 : هعومد فصو ىف هلوقك ةينفلا هتردق لثمي انإو « ةيقيقح. رعاشم الو

 ("” مم مهنأ ول مم ام ةريجو م ليلسلا لاس دقو ىنيع ناك ميلكا ٠ و مب * طب د
 مظنلا هّتابر هب ناخ كلسلا ىف قلق ٌولؤل وأ ةركب ىلع برغ مر م 3 5 . 22008 ؛ 0س #0.

 نإو « ةرايزلاب مدصقل ةريج اوناك ولو اودعبأف « ًاعيرس ًاريس اوراس دق مهف
 نم قلؤللا طقاست وأ « ولدلا وأ برغلا نم ءاملا طقاست هنيع نم طقاستتل هعومد

 : مظنلا . هبحاوص : هتابر . طيخلا عاطقنال . داو : ليلسلا : مهب ليلسلا لاس (؟) رقتسي ال : قلق . ولدلا : برغلا 220 . ناعضوم : لقثلاو قيناعتلا ) ١(
 . كلسلا وأ طيملا وهو ماظن عمج هلوق ىف امو . ًاعيرس ًاريس اوراس : مهب لاس
 . نورازي نوبيرق : مثأو . ةدئاز مهام



 ما

 تسيل ىهو « عومدلا ريهز روص نيتعيدبلا نيتروصلا نيتاهبو . هكلس عطقنا دقع

 . بحلا عومد روصي فيك فرعي رعاش هنأ رمألا ىفام لك امنإو « بح عومد

 : هلوق ىف ءامسأل هريوصت هسفن سايقلا اذببو

5 : 4 * 3 - 

 . ("اقشَع نم قاتشي نأ ةلاحم الو ىنزحتل لاض ىذب ىعارت تماق

 1 .ه
 م و

 """اقرخ انداش ىعارت ءابظلا نم ةلذاخ هامدأ َةلزْفُم' ديجب

 ., ف 8 رعور 8 2 َ ب 0 2. ع

 ""اقتع نأ دْعَي امل حارلا بيط نم تقبتغا ىركلا دعب اهتقير ناك

 وه

 (؟اقنَر الو ًاقْرَط ال نيل ءام نم ًامِسش اهدوجان ىلع ٌةاَقَسلا جحش

 ةفك اع ىهف « اهنبا بحب ايبلق التما « ءاضيب ةيبظ ديحب اهديج روصي وهف

 ناتروص امهو . اهتدحو اهتدشا ءاملب تجنزم ةقتعم رمي اهقير روع امك « هيلع

 ىف هتردق ىلع هيعماس لديل ريهز امهمس ىرخأ ةرابعب وأ « امبسفنأل اتديرأ
 هبلق نأ ًامئاد رركي كلذلو « ىقيقح ّبحالو ةفطاعالف كلذ دعب امأ « ريوصتلا

 ةلكاش ىلع « ىوملا عبتي امو ىوحلا نع تّنفكف هسفن عتجار هنأو « هبح نع امص

 : هلوق

 ءاهتنا هتّجاجل تلاط نإو ءىش لكلو اهتبلاط دقل

 امثإو « بحلا ةعول نايبو لزغلاب مهسفنأ نولغشي نمم الو قاشعلا نم سيل وهف

 . ىفلا ريوصتلا ىلع هتردق رهظي ىك ةعوضوم آنس امسرتم كلذ ىف ثدحتي وه

 ىالتي نأ اهب ديري هنأكو ٠ نعظلا فصوب ةيلزغلا هتامدقم الم كلذ لجأ نم هلعلو

 تقولا ىو «٠ سيقلا ئرما دنع انيأر ام وحن ىلع ةبابصلاو بحلا فصو نم هتوفي ام

 « ققديو ىصقتسي وهف « قيقدلا فصولا ىف هتعارب ىلع "لدي نأ ديري هسفن

 ىلإ داو نم نيتريشع عم دجن ىف تالحار نهو اهبحاوصو هتبحاص عبتي لازي امو

 قوبلا نم : تقبتغا . مونلا : ىركلا (م) : لاض وذو . رهظتو ىدبتت : ىعارت )١(

 رمحلانأ ديري .اقتع نأدعي امل «ليللا برش وهو . ردبسلا وهو لاضلا هب عضوم
 . دسفت ملو ةقتعم ىلا ةيبظلا : ةلزغم « قتعلا : ديحلا (١؟)

 جرخي ام لوأ : دوجانلا . بص : جش (4) ةميقم : ةلذاخ . ءاضيب :ءامدأ . لازغ اهعم

 . .درابلا ءاملا : مشلا . اهقانإ وأ رمحلا نم ىذلا : نداشلا . ءابظلا عبتت ال اهدلو ىلع

 . ردكلا : قئرلاو قرطلا . رب مما : ةنيل . فيعضلا : قرحلا . دعبوقي مو كرحتىأ ندش
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 هتقلعم ىف دجن ام وحن ىلع ًارئفح انناهذأ ىف ةروصلا رفحي نأ الوحم « داو
 : لوقي ذإ

 نئاعظ نم ىرت له ليلخ ٌرصبت
 0 قاتع ٍطامتأب َنْوَع

 ُهَنْبَم نولعي نابوّسلا ىف نكروو
 مع و

 رظنم»و قيدصلل ىهلم نهيفو

 ةركسب نْرَحَمْناو اًروكب نركب
 ةنزحو نيمي نع نانقلا َنلعج
 رق هه
 هنعزج مث نابوسلا نم ّ نرهظ

 ء

 لزنم لك َْق نهعلا تاق ناك

 و 2 2. ٠
 همامج ًاقرز ءالا نّدرو املف

 01 مثرُج قوف نم ءايْلَعلاِب نْلُمحت
 ("”مّدلا ةهكاشم اهيشاوح دارو

 ِء 2
 (9 معنتملا ءانلا لد نهيلع

 َ 9 1 56 ا

 امسوتملا رظانلا نْيَعل قينأ
2 3 

 “فلل ٍديلاك سّرلا ىداول نه
 5 2 و 7 0 هم

 ('مرحمو لحم نم نانقلاب نمو
 9 مأفمو 2 ىنُيق لك ىلع

 هو ّّ - 2 7

 (”'مطحي مل انفلا بح هب نآزن

 9! مّيختملا رضاحلا َّىصِع نْعّضَو

 فاورلا نولعي نهو « هتبحاص نعظ اهتكلس ىبلا ةلحرلا روصي هنأ حضاوو
 لالد نههوجو ىلعو ءارمحلا رئاتسلاو للكلا نهجداوه ىلعو « نايدولا نطببمو
 « نهتيؤرب اوعتمتيو نهسحب رظنلا اوثلم'أ نهتوبلطي بابشلا نم ءاقدصألاو « ةمعنلا
 ف نذخأي « ءادعألاو فالحألا لزانم ىلع نررميو « داو رثإ ًايداو نعطقي نهو

 نمهءارو نفلخ دقو نلحري 5 نلزني كلذ ءانثأ فو « قيرط نع نلدعيو قيرط
 تاتف

 دسأ 0 ءام : مترج . عيضوم 5 : ءايلعلا

 . نايبذ ثالحأ

 جداول ىلع رئاتسلا : طامنألا (؟)
 . ةبماشم : ةهكاشم .. ءارمح + دارو
 :ةايوملا ةحارلا نيلجرأ نيث : نكرو (؟)
 . هرهظ : : ميم ىب رايد: ىف دأو
 . ةمعتلأ رثأ : معانلا

 ل ول فشلا موتملا (4 )
 . ًاحابص نلحر : نركب )20(

 هندصقي ام نإ ىأ مفلل ديلاك . ًارحص نلحر
 . مفلا ديلا ”ىطخت ال امك هنئطخي ال
 . هضرأ :هثزح .دسأ ىبل لبج :نانقلا (5)
 مرحلا دض فيلحلا : لحما . ةظيلغلا ةبعصلا
 7 ؟سرلا . نيقلا . هتمطت ا: هلعرج 0320

 ا .ديدج : بيشق

0 

 عضو و 0. هعمتجمو هحطس ا )0
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 ىلإ نينا: اذإ .ىح + 'انتفلا بح ةنأك نملاسر و نهعساوه نم ظقاسملا فوضلا
 ناكو . لاحرتلا اصع نهرئاشع عم نيقلأ هنسمتلي ىذلا ىعرملاو هتبلطي ىذلا ءامل
 نعظ ةكرحاب ًائيلم اًنيح اضرع هب ضرعي ىذلا ريوصتلا اذه لثم ىف عدبي ريهز
 ًابلط « رئاشعلا اهعمو « ةبئادلا ةلحرلا كالت ءارحصلا ىف لحرت ىهو « هبحاوص

 فصو هيف سيلف « بسحف ريوصتلل ريوصت وهو . ًالكلاو ثيغلا طقاسمو رابآلل
 ناكو « ةعطقلا هذه نم عبارلا تيبلاك ًاضرع وأ ًاوفع ىتأي دق ام الإ « بح

 هلوح نم بابشلا ىفو هسفن ىف هرثأو ءاسنلا ءالزه لامجروصيل فقي نأ هب اًيرح
 هتردق روصي وهف « فصولل فصولا هينعي ناك امنإ « هينعي نكي مل كلذ نأ ريغ

 ريوصتلاو فصوأا نسحب ناك كاش ريغ نمو « هرعاشم الو هفطاوع ال ةينفلا
 رظنملا قئاقد ممر نم هيلإ دمعي امب لب « بسحف ةيئايب روص نم هقوسي امب ال
 . ةكرحو ةايح نم هيف ثبي امبو هفصي ىنذلا

 ىف ةصاخو « هتريشع ىلع ريخت تناك ىلا لئابقلا ضعب ىف ءاجه ريهزأو
 ضعبو اراب همالغ بهنو هتليبق ىلع راغأ ىذلا دسأ ىنب دحأ ءاقرو نب ثراحلا
 لاغيإ ىضارعألا كتهو عاذقإلا ىف لغوي ال ءاجحلا اذه نم حص اهف وهو « هلاومأ
 ىلإ ادماع ءهسفن ىلعو هوجعهم ىلع سبي لب « هلوح نم نييلهاحلاو سوأ هذاتسأ
 : نييبلكلا مُئيَلاَدع ىب نم نصح ةريشع ىف هلوقك ةيرخسلا

 (كاَده ةّنصْخُم لكل قحف تابخم خءاسنلا نكت نإف

 لمحت « ةرم ةيرخس ىهو . نجوزي نأ ىغبنيو «رودحلا ىف نيسبسخ ءاسن نهف
 عاذقإلا نع هيفكي ام اهلثم ىف دجي ناكو . نيحللاب مهفصو نم ديري ام لك
 سوأ هذاتسأ ناك اًميب « هاشاحتف « هراقوو قفتي ال عاذقإلا ناك اغأكو . شحفملا
 هذه هذيملت هنم راعتسا دقو « هيف ناعذقي ةيناث ةهج نم ةئيطحلا هذيملتو ةهج نم
 ناقربزلا ىف روبشملا هلوق ةلكاش ىلع هيجاهأ ىف اهعاشأف ةيرخسلا ةادأ ةادألا
 : ردب نبا

 . فاقفزلا : ءادملا )00(
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 ىساكلا معاطلا تنأ كنإف دعقاو اهتيغُبل لحرت ال ٌمراكملا عَد

 روثأم ءاثر انيديأ نيب سيلو . سبليو لكأي نأ الإ هب غلبت ال هتءورم لعجف
 . ريهزل حيحص

 هنف ةقدو ريهز ةعارب اهيف ىنلجتتت ىبلا تاعوضوملا مهأ نع نآلا ىبح ثدحتن مو

 ' ةعاربب ًاريثك ءامدقلا داشأ دقو « ديصلاو شحولا فصو دصقنو « ريوصتلا ىف

 نكلو « ريهز هنم اهسبتقا روصو ناعم دنع اوفقوو « ١١2بابلا اذه ىف سوأ هذاتسأ

 ىف ةيلهالبا ءارعش نم ةعيلطلا ىف دعي ثيحب ٠ عوضوملا اذه ىّمن هنأ قحلا نم
 ناكو « هذاتسأ ةريخ نم عسوأ ةربخ ةغللا ”ريخي ناك هب ىنأكو . ديصلاو شحولا فصو
 رظنم نم هب لصتي ام لكب ناويحلا ليثمتو روصلا مسجت ىلع هدعاس قيقد لايخ هل
 عطق ىف ةراتو « ةليلق تايبأ وأ تيب ىف ةرات كلذ انيلع ضرعي وهو « ةكرحو ةئيهو

 تيبلا اذه هل أرقاو «ةلايّمللا رود نم راد ىف ضرعُي طيرش ءازإ اننأكو «ةريبك
 اهب دجي ملف « ًاماع نيرشع دعب اهب لأ دقو « هتبحاص راد موسر فصي هتقلعم ىف
 : لوقي « ءابظلا»و شحولا رقب الإ

 '"ِمَتْجَم لك نم َنْضَهْنَي اهوالطأو ةَمْلِخ نيشمب ٌمانآلا» بِلا اهب
 د انيلع ضرعي فيك فرع هنكلو « دحاو تيب وهو

  ةداضتم تاهجب ىف ىشمت ىهو اهلثمتن ذإ الماك ًاضرع ةيدابلا عضاوم ضعب
 روصي هيلإ رظناو . عضوم لك نم ةضهان « كانهو انه رثتنت اهدالوأ وأ اهؤالطأو
 هرعذو هتكرح ةعرسو هتئيه ضرعي ذإ هل ًاقيقد ًافصو امهعدوب « نيتيب ى ملظب هتقان

 لوقي « ءىش ىلع ىولي ال نونجم هنأك ءارحصلا ىف رمتسملا هقالطناو مئادلا
 ع 520000 مى 3
 (7 اوني هرج وح ناملظلا م لْعَص قوف اهنم لحرلا ناك
 غو موُكَت ىسلاب هل ىتْجَأ نْيتْدألا مَّلصُم ّكلَصأ هى <42 8 2

 . غراف : ءاوه . ردصلا :ؤجؤحلا . ميلظ عمج . ؟؟هر/؟ ىدادغبلل بدألا ةنازخ )١(
 : ملصم . نيبوقرعلا براقم : ا ءابظلا : مارآلا» « شحولا رقب : نيعلا (؟ )
 راثل كاردإ وهو 04 انحلا نم ىجأ 6 ءءالطألا . هداف تاهج نم : : ةفلخ .ضييلا

 نم ءآلاو مونتلا . 2. ىلا : مم شحفولا دالوأ
 . ةيدابلا 5 1 ريغص :؛ لعصلا (8)
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 نيبوقرعلا براقتم ألا ريغص وهف ماعنلا ركذ وأ ملظلل ةلماك ةروص كلتو
 ىبسلا ىف ىعري كانه وهو 2 كردأ دقف ًاريغص أ اميلظ سيل وهو . مجح هينذآل سيل

 هتكرحو هتعرس الإ ءىش قبي مل هنإ ؟ ملظلا ةئيه نم ىب اذامو . ةيدابلا راجشأ ضعب
 امنأك غراف هردصف « ءاره هؤجئؤج-» هلوق ىف ًاقيقد ًاريوصت اهروصي وهو « ةبئادلا

 ودعلا 2 عرسي نوني فاستعا ءا ا فستعي وهف « هل لقع ال وأ بلق ال

 ةقيقدلا اهليصافتب ةروصلا هذه هل تمت الو . فقي داكي الف « حبش لك نم ًابره
 ًافينع ًاقوس هنتأ قوسي شحو رامحب اهتعرس ىف هتقان روصي لقتنا ةيسفنلاو ةيمسحلا
 رجف لك ىف اهوعدي « هتئيشم ةعضاخس ىهو « اهبع لفغي ال وهو « ءام اهب دريل

 : لاقف » ًاعيدب ًاريوصت ءاعدلا اذه روصو 2 بيجتف

 '"ءاعُد دوتْمَي ءاسحأ ىلع رجف لك رب هلك ١ نك

 هنأكو . هينبلت ىهو ٠ لهانملاو ضايحلا اهب دري ىك حابص لك هنتأ ىداني وهف
 ةليوطلا ةعطقلا هذه هل أرقاو . اهوعدي نيح اهخيش عبتت ةريشع ةروص كلذب مسرب

 : ةعمتجم ريوصتلا ىف هصئاصخ كاقلتسف ديصلاو سرفلاو رطملاو تابنلا فصو ىف
 وع الو

 هعالت وح ىيسولا نم ثيغو

 رحيباس ٍرشاونلا دوسممب تطبه

 هُعْنُص لمكأف
 و ىو

 هقافص قرخي مل هاظش نيمأ

 هرم ديصلا ىغتبن انودغ ام اذإ

 : دوثمب . رامحلا قيهن 0 000
 دوملا وهو ©« ىسح ءاسحألا

 5 7 . هايملا ريثك
 . ثيغلا لوأ : ئعسولا . رطملا : ثيغلا (؟)
 ءادوص ىهو « هلياسم : هعالت . ءادوس : وح

 . ةعفترملا : ءاجنلا . تابنلا فارطأ داوسل

 : دوسمم . عارذلا بصع : رشاوتلا (0)
 : دهن. مما: :ليسأ . قلحلا كحم : رم :لوتفم
 سرفلا نم سرافلا لكر عضاوم : لك ارملا. مننض

 (9 هلِطاَّوم ءاجثلا هيِباَوَر تباجأ
 (5ةلكارم دْهَن دّحلا ليسأ ٌرَمم

 (9 هلهاكو هادي هّنزعو متف

 (*هّلجابَأ مطقت ملو ةبقنمب
 (*ةٌلِتاخُن ال اننإف ُهَرَن ىّتم

 . فوحلا محض هنأ ديري
 . هانمطف : هانولف . ةقلحلا مات : مي 2(

 . هيوق : هتزع
 ةقصاللا هماظع : هاظش . ىوق : نيمأ (ه )
 « ةرشبلا ءارو ةنطابلا ةدلخلا : قافصلا . عارذلاب

 :لجابألا .راطيب ةل آب وادي مل : ةبقنمب قرخ م
 . . ديلا ف قورع
 . ةعيدخلاب هذخأن ال .: هلتاخن ال (1)

 ير



 ا

 انمالغ ءاج َدّْيَصلا ىغّبت انيبف:

 ةَرْفَقِب تاعتار ةايش : لاقف

 لكسشمو ةارسلا ساوتاك كالث
 ُةّضاحج هنع ُداَرَطلا مرح دقو

 ىرن ام أر ىرت ام ىريمأ : لاقف

 انداوج سصأر دنع ةارغ انتبف
 ُهَلاَذَق ٌنأمطا ىح  هبرضنو

 ُهَلاَذَك لاني نإ ام انمِجْلُمو

 انديلو انلمح ام ىألب ًايألف

 فيريلط يثأر ةدن + هلا تلقف

 ةرِغ ديصلل نأ مّلعت : تلقو

 هايشلا ٌراثآ عبتف

 ًةرظن هيلإ ترظن
 قحال وهو ههجو ىف اًصخلا نرثي

 و

 انديلو

 هتيأرف

 ىثمي : بدي . بلطنو ىغتبن : ىغبت )١(

 . رغصي : لئاضي . ءطبب الجار
 ىراجم :نايرقلا . نتآلا : انه هايشلا (؟ )

 : وح . هنم لاط ام : تبنلا دسأتسم . ءاملا
 . ءادوس
 . ىسقلا هنم عنصت رجش : ءارسلا (5)
 . ههافش : هلفاحج . شحولا رامح : لحسملا
 . هلكأ : هسل . تبن : ريبغلا
 : هلئالح . دعبأو رفت : مريخ (4)
 . نتآلا نم هتاجوز
 . هرهاجن : هلواصت . ةعداخت : هلتخحن (5)

 . رجشلا نم ةيراع ضرأ ىف : ةارع (1)
 . صرحلا دنع ةدعرلاىهو :ءار و رعلا نم ةارع ليقو

 0010 0 ا ه8

 ىيث ل مو 5 ع ىو
 (؟ هلياسُم. وح نايرقلا دساتسمب

 5 لفات ريمقلا نسل نم رضا ذك

 (؟9هلئالّحو هُّسفن اّلِإ قبت ملف
 (© هلواصُن مأ هسفن نع ُهَلَيْدنَأ

 هلل هسفن نع انور
 (9 هلئاصخو هبلق نئمطي ب ملو

 هلمانأ لإ نمرالا هامدق الو

 (0) ٌلِصافم ٍءامِظ كوبحم رهظ ىلع

 هّلغاش َقاصو نع هيف وه امو

 (*هّلئاق كنإف اهعيضت الو
 ري رمجنلا ور .ِ

 (1!هلباو مك الا شيخي ثيغ بوبؤشك

 0٠١ هلماح وه ةرم لاح لك ىلع
 (19 هلئاوأ بان هيلاوت عارس

 . هطاشن ةدشل انعفدي : انلوازي

 : هلئاصخ . سأرلا رخؤم : لاذقلا (؟)
 . بصعلا مل
 ةليلق : هلصافم ءامظ . نيتم : كوبحم (8)

 . لهرتت ال محللا
 . ةلفغلا : ةرغلا ( 9 )

 شفحي . رطملا نم ةعفدلا : بوبؤشلا ) ٠١(

 لك ىف لمحي ناك سرفلا نإ ٍلوقي )١١(
 . سأيلا ىلعو عمطلا ىلع هلمحي « مالغلا لاح

 . زجعلاو نيلجرلا ديري رخاوألا :ىلاوتلا ( ) ١7
 . عارس :بايصو . هردصو هيدي هلئاوأب دصقيو
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 ""هلئافو ُهاَسَن ىتدَي هسْغَر ىلع ِِقْلِإ نرد نم َرْيملا انيلع ٌدرف
 تاعفملا :ضعب لع طقاشي آرطم فضي تايبآلا : هله لبتنم قف اوعي

 ىلع هقافر ضعب عم لبقي وهو «داوسلا ىلإ براضلا تابنلا اهيف رشتنا دقو « داهولاو

 ضرم هبصي مل «ةوق نوكي ام دشأ وهف « بيرق دهع ذنم رطّنف « قلمللا مكحم سرف
 هسيماحأ روصي ليلق دعب هارتسو . ةلماك هتقلخو هتثيه انيلع ضرعيو . ةلعالو

 ركذيف ديصلا فصو ىلإ درطتسيو . ةيسفنلاو ةيدسحلا هيتروص لمتكتف « هسجاوهو

 ىخيو بدي ءاج ءارحصلا ىف ةيشحولا تاناويحلا علطتسي بهذ ىنذلا همالغ نأ
 هنأو هريس هتكرح مسر « ًاقيقد اعبر انل همس ةزجوملا ةرابعلا هذهبو . هلئاضيو هصخش

 ديعب . ريغ ىأر هنأ مهربخأو . شوحولا عزفت ال ىتح هصخش ىنخي نأ لواحي ناك
 ىلع لبقأ دقو اهرامح اهعمو « ءارسلا ساوقأك ةرماض ىهو « ةيشحو نأ ثالث

 ريهز تاسمل نم ةسمل رفاشملا رارضخاو . هرفاشم ترضخا ىتح تابنلا نم ماعطلا

 نم ركذي امو ءايشألا ناولأ نم ىطعي امب ريوصتلا ىف ةقدلا ىغتبي ناك ىنذلا
 « حابصلا ناك ىبح « داوتللا نوضوري اوتاب مهنأ انثدحيف لقتنيو . اهليصافت

 . هتسيرف عبتي فيك هيصوي ريهزو . هتماخضل هلوطي داكي ال وهو « مالغلا همحلأف

 ديصلا ربخب مالغلا مهربخأ هيا يا اي ا ل

 سحأ دقو ءهيلع لوصحلاو ديصلا بلط ىلع صرح نم هيف مه ام ةدشل نوعرفم
 « هفارطأ عيمج- نم فوحلا هذخأف ركابلا حابصلا ىف هرظتني امو هيف يه ام داوتلا

 نأ ريغ 2 هنم مهنكمأو نأمطا ىح « هنوبرضيو هنودهاج مهو مهدهاجي وهف

 نكي ملو . ديدشلا فوحلاو عزفاا هيلع ذوحتسي لازي الف « نئمطت مل هباصعأو هبلق 0.

 ديصلا دراطي فيك هيصوي ريهز ناك دقق « ديعب ريغ ةيسفنلا ةلاحلا هذه نم مالغلا
 ًاروصم دعب هلك اذهب ريهزو . ةكرعملا كلت ىف هرظتني امو هفواخمب هنع لغش ىف وهو
 نيع هل تناك امنأكو « هفصي امذ ةيسفنلا لاوحألاو ةيدسحلا تائيملا روصي ذإ « ًاعزاب

 هدحو ناسنألا :سفئال +“ سفنلا رئارسو دسكلا تايمق طقتلت فيك فوعت' ةريبك

 . روصي ىضم دقو . سجاوهو سواسو نم ًاعيمج امهب ملي امو ناويحلا سفن ًاضيأ لب

 بوبؤش هنأك اهيلع بصنا فيكو اهرامحو نّألل راسي همالغ هلعلو  مالغلا ةدراطم

 550 1 . ناقرع : لئاقلاو اسنلاو . شحولا رامح : ريعلا 6



 ضف

 اهنع ىثتي ال سرفلاو « هسرف هجو ىف ىصحلا ريثت ىهو « ءامسلا نم ةقعاص وأ
 . هؤامد فزنت ًاحيرج هب ءاجو « مالغلا هداصو هبحاوص نود نم رامحلا درفأ يح

 ثيح نم ءاوس هتعارب لك قيقدلا فصولا اذه ىف متسا ًاريهز نأ حضاوو

 ةعطق هلو . ةيسفنلاو ةيدسملا ةكرحلاو ةايحلاب هؤله ثيح- نم وأ «تابيبشتلاب هتيشوت
 « ىبضلا لضفملا اهاور ىتلا ةيلادلا هتديصق ىف ةعورو الامج ةعطقلا هذه نع لقت ال

 اهفصو لمكتسي ىضمو «٠ اهتعرس ىف هتقان اهب هّبش ةيشحو ةرقب فصي اهيفو
 : لوقي « اهدبك ذالفأ دحأ عابسلا سرتفت اَيب امل دئاصلا ةدراطم ىلإ ًادرطتسم

 م - م 0

 ةرح رمطآلملا ءاعفس ةءاسنخك

 مهو و 9 .٠

 8. تدع
 هب ىدمني هلثم حواسب

 امهيف قتعلا فرعت نيتعماسو

 امهانق نارَكْطَت نيترظانو

 اهتالفغ اهل ْرَفْثُت ملف تعاضأ
 هلوح ٌريطلا لجخت ٍوَلِش دنع امد

 كلذب تيمس شحولا ةرقب : ءاسنحلا )١(
 سطف ًاعيمج اهنأل ءابظلا اهلثمو اهفنأ رخأتل
 . .ةرفح ىف داوم علا: لالا ءاعشنيا ..ننع

 » ةروعذم : ةدوءزم . نادحلا : مطالملاو 9

 . عضوم ىلإ عضوم ن» لحرت : ةرفاسم
 د َح . ةرقبلا دلو : دقرفلا

 :شأحلا .ةرقبلا فرق حالسلاب ريهز ديري (؟)

 . درفنملا ديحولا : دحوتملا . ردصلا
 . ةلاصألا : قتعلا . نينذأ :نيتعماس ( )
 .ناتبصتتم ناتددحم امهنأ نع ةيانك قتعلا ةفرعمو

 : رذحلاو ع عم ىعمي انه ىلإ : رذج ىلإ

 عمج : بوعكلاو . سلمأ : كولدم . لصألا
 ريهز و . نرقلا ىف نيتدقعلا نيب ام وهو بعك
 ناسلمأ امهنأب اهنرق فصو فاثلا رطشلاب ديري .

 . سأرلا اددحم 1

 2< ِ 0 و 586 و

 (١لقرف مأ ةدوءزم ةرفاسم

 ع #2

 (؟”دحوتملا فئاخلا ٌَضاَج نموبو

 (© دّدحم بوعكلا كولْدَم رْذج ىلإ

 (9دمّْثإِب ناتلوحكم امهتأك

 (*)ٍدَقْرمو سانك ىف ٌعابسلا هيلإ

 ("دهعم رخخآ دنع ًانايب تقالف

 م ©
03 

 ("”ددقم باهإ ىف ماَحِل عضّبو

 : امهاذق نارحطت . نينيع : نيئرظان (؛ )
 . دوسأ لحك ؛ دمنإلا . هئايقنتو هب نايمرت
 . ىحضلا ىعر :ءاحض .اهاعد :اهابط 220(

 : عابسلا هيلإ تفلاخف . ناكملا ولخ : ءالخ
 ىف تيب :سانكلا . ةرقبلا دلو ىلإ تفلتخا ىأ

 . دربلاو رحلا نم
 . هنع تلفغو اهدلو تكرت : تعاضأ (1)

 تدجوو تعجر ام دنع هتنابتسا ام : نايبلا

 . ءامدلاو محللاو دولحخلا ضعي نم اهدلو اياقب

 . هيف هتكرت عضوم رخآ : دهعم رخآ
 .. ممج : عضبلا . دسحلا ةيقب : ولشلا (07)
 : ماحللا . ةعطقلا ىهو ةعضب

 . قرخلا ققشملا : ددقملا . دلخلا : باهإلا
 ويس



 ناكر: اهيينو

 مهنأر ىح ِنْيَبلا
 امهيلك اهيبناج نم اهب اوراثو

 اهتارو نم“ :اهنيتأب.ىلألا ذب
 اهنأ توما ةّرثَح ٠ كف. اهذقلاف

 ىلع تلاجف

 ُكشو ردت ملو

 و 8 وع ص

 ةريتو هيف سيل دجم ٌءاجن

 اهنيبو

 تلبوق يفيراذحلاك

 نهيشن تقلق تدني

 د تاهتلع

 م

 دّصرم لك نم ُثْوَعلا ٌةامر ىَقْحَيو

 1 - . ا
 دق - قرع هليوم

 (”دعقم لك اهّقافنأ اودعق دقو
 سى مساس 3 . .٠

 (؟!دهجت دشلا اهنّمِشْجُي نإو تلاجو
 م / 2

 (*ِدْطّصت قباوسلا اهمدقتت نإو
 5 ره م ف وه ه

 ("دصقت لبنلا رظنت نإ اهنأ تأر

 8 0 م ط 8 رو 532

 دودم محساب اهنع اهبيبذتو

 عمل يه # ىلا "رب و
 دقرغ نخاود تراف امك ارابغ

 هيك م ةقيرطلا ىظاخ نش خ

 ىف ءاشخ ىهف ىسقتلا» ىدسملا 0 ةرقبلا نع هثيدح لهتسي_ريهزو
 ةروعذم عضوم ىلإ عضوم نم لحرت ءارحصلا ىف ةقيلط ىهو « داوسب ةبرشم ةرمح اهدودخن.

 ةيكاشل اهنإو . ناسنإلاو عبسلا نم هيلع ىشخت ىهو « سانك ىف اهلل ًادلو تفلخ دف

 نايرح امهمإو نانرق اهزرب دقف « « مهازنو اهتادعأ حافكل ةقلخ ةادعم اهنأك دل

 فويسلا امهنأك ناسلمأ ناددحم امه ذإ « اهفوخو اهتدحو انمؤيو رطحلا اهايقي نأب

 تاترصابو ئجافملا ودعلا ةيشحخ عمسلا امهب فهرت نانذأ اممتارو نمو « ةعطاقلا

 )١( هركذ ام ىرت له رظنت : ضفنت .
 ةليبق : ثوغلأ . رجش اهب ةلمرلا : ةليمحلا

 اهصانقو اهتامرب ربت *عيط نع .
 : ىثحولا . تماجو تبهذ : تل 0(

 ديري نميألا وهو هنم بكريال 0

 : ةليرسم . نميألا اهفطع ىلع تلام اهنأ

 بوث : قزارلا . صيمقلا وهو الاب رم ةسبال
 . ططخحم : دضعم . ضييأ

 : انه نيبلاو ©« هتعرم : نيبلا كشو. ()

 . كلاسملاو قرطلا : قافنألا . اهدلول اهدقق

 اهتلمحيو ودعلا اهنفلكي : دشلا اهنمشجي (4)
 . دهجتو عرست : دهجت . هيلع

 نس 1

 ” .ظعنت ريهز ديري : لبنلا رظنت 0(
 . لتقت : دصقت . ةامرلا مهو اهباحصأ
 : ةريتولا. . ودعلا ةعرم : ءاجنلا (07)

 : معألا . اهعاقد: اهييبذت . راظتنالاو ثيلتلا
 .امسف نع هب دينت ىلا اهنق : ديفا . دسألا
 نخاودلا . ودعلا ف تعرسأ : تدج (4)

 . رجش : دقرغلا . ناخد ممج

 ا ا ا دعا 00
 : ةقيرطلا ىظاخ : 70 .٠

 . عقترم : دسم . ردصلا لسأ قف ملا كم
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 :ةافينع اهل رلنلا ايم" فم نانويتكم ايناك ا ناراوزتب

 « اهسفن ةثيهو اهدسجم ةئيبب ةرقبلا تالت ريهز انيلع ضرعي وحنلا اذه ىلعو
 نم هروصي, امب انسوفن .ىف اهثيه تبثي وهو . ثراوك نم اهؤجفيسام ىلإ دعتسنل
 « اهدلو ىف اهتعجاف انل روصي نأ ثبلي الو . اهينيعو اهيدخ نولو اهدسج- ليصافت

 اهذخأ دقو « ةدوعلا ىف ةعرسم « ةرفاسم ىهف « لوألا تيبلا ذنم كلذل ان"دعأ دقو

 اهدواع لب « اهدلو ىلإ نينا اهدواعو ٠ ىعرلاو ىرلا بلطت تجرخ دقا . رعذلا
 « تأر ام لوهلايو تداعو « عابسلل اهءارو هتكرت اهنأ فرعت اهنأكو «ديدشلا فوحلا

 نزلا اهذخأف « هلوحت لجحت ريطلاو « ءامدو دولجو ءالشأ نم اهنبا اياقب تأر دقل

 تفلت: ةروعذم ءارحصلا ىف ىرجت تداع دقو . هتدقف ةايحلا ىف اهلمأ نإ . ديدشلا

 نيذلا ثوسغلا ةريشع ةامر ىشختل اهنإو « هاشخت ام كانه له رظنت الامشو ًانيمب

 « نعألا اهبناجب ىلع ترمو « دصرم لك نم مهبالكو مهماهسب اهودراطي نأ اودوعت

 بوثلا امنأك ةططخملا اهمئاوقو ضيبألا اهنول ىف ىعءارتت ىهو « آنمأ رثكأ هنظت اهنأك
 ةامر نيعلا ىأر تأر ىبح « اهدصري توملا نأ ىردت نكت لو « ليمحللا عصانلا

 « ديصلا بالك اهيلع اولسرأو « كلاسملاو قرطلا عيمجم اهيلع اوذخأ دقو ٠ ثيغلا
 بالكلا اهقحات ةراتو « اهلئاوأ قبست ةرات ىهو اهقحالت بالكلاو « ةعرسم تلوف

 دوسألا اهنرق اهفعسي توملا ةرمغ نم تتلفأ ىح ودعت تلاز امو « اهنرقب اهشونتف
 اهمئاوق ةعرس ريهز روصيو . ناخدلا هنأك رابغ نم بالكلا نيبو اهنيب هتراثأ امو
 ىلإ اهنيدشي طوبخب ًاعيرس ًانارود اهتوريدي ىلا نايبصلا فيراذخب اهتكرح ةفخو
 لاق ذإ « هسرف ةعرس فصو ىف ةروصلا هذه ىلإ سيقلا ؤرما هقبس دقو ؛ مهيليأ

 : عضوملا اذه ريغ ىف رم امك هيف

 ٍلصَرُم طيخب هيّمك بّلقت  هّرمأ ديلولا فورْذُخك ريرد
 تاقسانتم تارتلم مئاوقلا لعجف ةديدج ةدايز فيضي نأ ريهز لواح دقو

 .ًاضعب اهضعب لباقي « دحاو فورذخكال فيراذخكى هف « تالباقتم اهلعج امك

 نم ىلهاخللا رعاشلا رظتني ناك ام لك ىقوتسا هنأ ريهز ءازإ سحن اننأ قحلاو

 هحئادم ىف حضتت راقولا نم بورضب ةعاربلا هذه فحي ناكو . ريوصتلا ىف ةعارب
 نم رفني هلعج ام كلذ لعلو « ًامئاد هتماركب ظفتحي وهف « ًاعيمج هتايلزغو هيجاهأو



 نضيع

 هارتسف اهيف رظنلا رعنأو هحئادم أرقاو . عضوملا اذه ريغ ىف انمدق امك رسيملاو رمحللا

 « لضافلا ديسلا ةروص ةفيذح.نب نصحو فأودع ىلأ نب ثراحلاو مره ىف كل لثمي

 ءىسملا نع وفعلاو ملخلا ثيح نم اضيأ لب 2 بسحف مركلاو ةعاجشلا ثيح نم ال

 . ماثالاو سشحاوفلا بنجتو ءارقفلا ىلع بدحلاو لوقلا نم فورعملاب عفدلاو ةريشعلا ىف

 ىلإ ةوعدلاو مكحلا نم ريثكب هرعش ىف لضافلا ديسلل ةيلاثما ةروصلا هذه تنرتقاو

 « بهذملا اذه بهذت. ىلا تايبألا نم ةفئاطب ةقلعملا لّيذ دقو . قالخألا مراكم

 «ةّمرص ىمسي ىراصنأ رعاشل اهنإ لوقيو اهيف كشي ناك ىعمصأللا نأ انمدقو

 : هلوق لثم هل اهنم درفن نأ عيطتسنو «رعاشلا اذهل ركحب تطلتخا هل ًامكح نأ رهظيو

 هليل لك تنكر .لاوعلا عيطي 2 هنإف جاجّزلا فارطأ صْعَي ْنَمو

 ىف هيناعمو هراكفأ جارخإ ىلإ هليم نم هدنع هانظحال امو قفتي تيبلا اذه نإف

 ملف « برها نم دب هل نكي مل حلصلا ىلأ نم لوقي نأ دارأ دقف . ةقحالتم روص

 ناعرسو « مهدنع حلصلا لثمت ةروص نع ثحبي بهذ لب « ةرشابم كلذ لقي

 اودارأ اذإ ا اولبقتسي نأ ىهو ؛ مهيدل ةفورعم تناك ةداع.هلايخ. ىف تعمل ام

 عطي ال نمو » ديري « جاجنلا فارطأ صعي نمو » لاق مث نمو حامرلا ةجنزأب حلصلا

 حامرلا ةنسأ ةعاطإب .برحلا ىف لوخخدلا لّثمب ىضمو « مالسلاو حلصلا ىلإ ةوعدلا

 ةباجتسالاو مالسلا نم هيلإ وعدت امو ةقلعملاب ةلصتم تيبلا ةركفو . فورسلاو
 ىلإ ةبسنلا ةحرعص توملاو ةايحلا ةركفب لصتت ىلا تايبألا نوكت دقو .حلصلا ىلإ

 : هلوقك « ةديصقلا عوضومب قباسلا تيبلاك لصتت اهنأل ريهز

 .مرهيف رمعي ةىطخت نمو هثوت  ْبِصُت نم ِءاَرْشَع َطْبَح ايانملا تيأر

 « اهقيرط رصبت ال ءاوشع ةقانب توملا هبشي ذإ « ةعيدب ةروص ًاسضيأ تيبلا ىفو

 توملاو ةايحلا ىف ريكفتلاو . سايق الو ماظن هل سيل ىمعأ ًاطبخ قيرطلا طبخت ىهف

 : مرهل هدئاصق ىدحإ ىف هلوقك ريهز دنع رثكي

 ةملاسملاو حلصلا نع ةيانك حامرلا بوعك عفر ف ةديدخلا ومو جز 8 3 جاجزلا )10

 : ةيلهاقبا ىف مهتما كلت تناك ذِإ حامرلاو 00 نائس ا حمرلا لفسأ
 0 هنأ حضاوو . مطاقلا نانسلا : مذهللا
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 ٍدِعْوم رخخآ سفنلا هّتهرك ولو هّنِإف بتامملا موي ىلإ

 لالخ ًارين اهرئني وهو « ةريثك ركح اهيف انتيقل هراعشأ ىف أرقن انذخأ اذإو
 : هلوق كلذ نف « اهب ملي ىلا ةفلتخملا تاعوضوملا

 11١ لدن هدعلا ةحاو تنجو تنم ةجاحل ًاموي تثج ام اذإ تنكو

 : هاندشنأ ىنلا هلوقو

 8 م ورد ورع ع هع 2 و
 لخنلا اهتبانم ى الإ سرغتو  هجيشو الإ ىطخلا تبني لهو

 : هلوقو

 ع
 2 ِِ؟ 5 8 هر ءلاك )0

 مح ٌءارمضلا مهتمدم اذإ موف لكلو 4 مهميخ كلذك

 : هاندشنأ ىنذلا هلوقو

 دلما سلا ىاثلا اليخ كلو ْتْمَت مل سانلا دلخُي دّمَح ناك ولف

 : هلوقو
 مع نع و الا و وره 3

 (ظءالج وأ رافن وأ نيب | ثالث ةهكعطقم قحلا نإف
 « هيف ةمسقلا ةعص نم بجعتيو تيبلا اذهب بتجلعمي باطخللا نب رمع ناكو مه دش هو

 . «!همكح ةقدو هتفرعم نس ءاضقلا هتيلول هتكردأ ول : لوقيو
 ناك دف « ىلهاحلا رعشلا ىف ريهز ةناكم حضوي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 رعاش كلذ ىلإ وهو « قالخألاو ةايحملا ىف هتارظن هل ًارعاش « زاتمم زارط نم ًارعاش
 هريغو رٍسوأ جذامب سرحت دقف « اههوجو عيمج نم هتعانص تاودأ نسحي روصم
 هسقلاف « لئابقلا ىف همسا عاذ ىح هراعشأ ظني دكي ملو « ةيلهاخلا لوحف نم

 غبنو « ”دنح دعبأ ىلإ اهنسحي ىلا ةقيقدلا ةعانصلا هذه هيلع نوملعتي نابشلا ضعب

 لئابقلا خويش ىلإ ةرفانملا : رافتلا (0) نيسآلا ةجانن حقب ١ تنعاو تضع (9)
 . رمألا فاشكتا : ءالحلا . محلا ولخي ال : ديري : ولخت ام . دغلا ةجاح تندو
 , ىديع ةعبط ( ىركسملل نيتعاتصلا (:) . ىضقنت ال شاع نم ةجاحف « ةجاح نم ءرملأ

 . "4؟ ص (ىللحلا . قلحلاو ةميشلا : ميدل ((
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 رصعلا ىف ريخألا تيص راطو « ًابعكو بحسب هيدلو رعشلا نّمقلو « ةئيطحلا مهم

 . نيمرضحملا رصع ىلاتلا

 عاطتساو ءاهبيلاسأ فرعو ىلهاحلا رعشلا ةعانص رسب زاتمم رعاش ءازإب نذإ نحن

 اوربعو كلذ ءامدقلا ظحال دقو « هخيصو هبلاوقو هظفل ىف ال ةروص لمجنأ ىّدْؤي نأ
 هنإو لماك لوح ىف ةليوطلا هدئاصق عنصي ناك هنإ اولاقف « ةفلتخم تارابع هنع

 : لوقيف « هسفن ريهز ىلإ لوقلا اذه ظحاحلا بُسْتسيو «"' 'تانيلوح عبس عنص

 : ةئيطحلا لاق كلذلو « تايلوحلا هدئاصق رابك ىمسي ىملس ىلأ نب ريهز ناك »

 نب ريهز : ىعمصألا لاقو (هرعشو هذاتسأ رعش دصقي ) كلكحما ”لوحلا رعشلا ريخ

 فقوو هرعش ىف دوج نم لك كلذكو « رعشلا ديبع امههابشأو ةئيطخلاو ىملس ىنأ

 ى ةيوتسم اهلك ةديصقلا تايبأ جرتخُسي ىتح رظنلا هيف داعأو هلاق تيب لك دنع

 : لوقيف « رخآآ عضوم ىف هرعشو ريهز ةعنص ىلع ظحاتللا قلعيو . « 2''ةدوحللا
 (الماك ) اتيرك الوح هدنع ثكمت ةديصقلا عدي ناك نم برعلا ءارعش نم »

 ىلع ًاعبتتو هلقعل ًاماهما « هيأر اهيف بّلقيو هلقع اهيف ليجيو هرظن اهيف د”دري اليوط ًآنمزو
 « هبدأ ىلع ًاقافشإ ؛ هرعش ىلع ًارايع هيأرو «هيأر ىلع ًامامز هلقع لعجيف « هسفن

 تادلقملاو تايلوحلا دئاصقلا كالت نومسي اوناكو « هتمعن نم هللا هلوخ امل ًازارحإو

 2( 9 ًاقلفم ًارعاشو (اًثمات) !"ذيذنحخ الحف اهلئاق ريصيل « تامكحملاو تاحقنملاو

 نإف مسالا اذبب ةاورلا اهامس وأ تايلوحلاب ةليوطلا هدئاصق ريهز تمس ءارس

 اهيف اوسحأ دقف « هتالوطم ءاقلت ءامدقلا هب سحأ ام ىدم ىلع لدت ةيمستلا هذه

 اهوليختو « نمزلا نم ةديعب ًادامآ دفنتسي دهن اذد نأ اوروصتو « ديدش دهحي

 نم مهدنع اورعش املرعشلا ديبع امهبارضأو ةئيطحلاو ًاريهز نومسي اوضمو « الماكالوح
 مهف « مهتدارإو مهتيرح نوغلي مهنأكو « ريبحتلاو ديوجتلاو حيقنتلا» فاقّدلا لوط
 مكح قيسنت نم ةدارإلا هذه ىف ىَوْدطُني امو ةينفلا هتدارإل نوعضخم « رعشلا نف ديبع

 نع نووري مهف « ميدق نم كلذب فرعي ناك ًاريهز نأ رهظيو . غيصلاو ظافلألل
 ى لظاعي ال ناك هنأل ءارعشلا رعاش ريهز » : لوقي ناك هنأ باطحلا نب رمع

 . 18/8 (رشنلاو ةمجرتلاو 2 بنكلا راد عبط ) ىنج نبال صئاصخلا )١(
 . 4/5 هسفن ردصملا (؟) . 954/١ (ةيرصملا

 فيلأتلا ةنخل عبط ) نيبتلاو نايبلا (؟)
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 نيب ةلظاعملاو . 2'”هيف امب الإ ادحأ حدمب ملو رعشلا ىشحو بنجتي ناكو «مالكلا

 قوتست ريهز ةغايص نأ قحلاو . ًايوتسم ًادضن دضني ال ثيحب هيف ةلخادملا مالكلا
 عجراو «هيذؤت دق ىلا ناردألا نم هصواخو هئاقنو ريبعتلا ءافص نم ةعيدب ًاظوظح
 نم الإ كلذ امو « ةجهوتم اهدجتس كنإف« حيدملا ىف هل اهاندشنأ ىلا عطقلا ىلإ

 هنأ هيف بير ال ىذلاو « ىلهاج رعاش ابيلإ لصو ةياغ دعبأ ىلإ هلُئقَّصو ريبعتلا ةقد
 « تاملكو ظافلأ نم اهيف ام ريخ اهم عمجيو ابيلع رطيسيو هتغل ىلع ىلوتسي ناك
 قوتسي ناك ام وحن ىلعو . رهاوحملا نم دوقع اهنأك ىعءارتت ىبح اهقسني لازي امو
 لامكلاو ناقتإلا نم ًابورض قوتسي ناك هغيصو هتارابع ىف لامحلا نم ةفلتخم ًاظوظح

 ىلع اههاركإو ةيفاق بالتجا اهيف سيلو ءاوقإ نم زاشن اهيف سلف « هاقيسوم ىف
 عضوا اذه هيلع قاض امهمو « اهعضاوم ىف نكمتت هيفاوقف « اهنكامأ ىف اهنالحإ
 : هتقلعم ىف هلوق ىلإ رظناو « ةروص لمجأ ىلع هنم ذفن

 ىِيَع دع ىف ام ِمّلِع نع ىننكلو هلبق سمألاو مويلا ىف ام ٌءلعأو

 ةملك ىلإ ذفن نأ ثبلي ملو « هيلع ًاقيضم هسفن دجوف « ةيفاقلا ىلإ لصو دقف
 : هلوق كلذ نمو . ةقشم الو رسع ريغ ىف تيبلا ممتف « ىعو

 (؟ذاومسو اونجلشسا امن اذإ نوضكتبالا + ادت 3[ ضَْيلا َكيِبَح نوبرضي مه
 ملو «اومح » ةملك نم هب ءاجس امب « ةيفاقلا ىف قيضلا بردلا نم ذفن دقف

 ُ اه قباسلا لعفلا عم اهفورح ىف قسانتت ةملك مدختسا دقف 2« بسحف ذفني

 « سانخبا مساب ىلرعلا نايبلا ءاملع هنع ربعي ام وهو « اهنرسأ سفن نم ةملك ىهف
 ِ : هاندشنأ ىذلا هلوقك هرعش ىف ةفلتخم ةلثمأ هلو

 ْمَمَأ مهنأ ول مه ام ةريجو مهب ٌليلَسلا لاس دقو ىنيع نك

 2 ىئثلا رطشلا ظافلأ ىف مملا فرحب قلعتو « ليلسلاو لاس نيب سناج دقف

 : هدنع سانخلا ةلثمأ نمو . ًاحضاو ًامؤالت اهنيب ثدحأف

 مَلْسَت لوقلا نم فورعمو لامي ًاعساو ملَسْلا كرذن نإ املق دقو

 محالتلا نم : اومحلتسا . برحلا ىف مهذوخ . ؟مو/١1 فاغأ (1)
 . مهضغ دتشا : اومح . لاتقلا ىف ةطلاخماو : ضيبلا . هقئارط : ضيبلا كيبح (؟ )



 افرح

 : هلوقو

 8م 1 00 هما سك م 8

 ("دلقحي الو ىرَقلا ىذ ةكهنب 20 ةمينغ رثكُي ملا "قلنا ”ىفن

 ةريثك ةلثمأ هلو « قابطلا مدختسي ناك سانللا مدختسي ناك ام وحن ىلعو

 : نعظلل هفصو قف هاندشنأ ىنلا هلوقك هدنع

 مرحمو لجم نم نانقلاب نمو هنزحو نيم نع َنانَملا نلعج

 َ هلوقو

 28 هم .ع

 مريم ليحَس نم لاح لك ىلع 2 امّثدجو ناديسلا معنل انيك

 : هلوقو

 26ه #ءر ع 000 م 5

 (9 ولْحَي امو رمي ام رمأ ريص ىلع ٠ ًاينامث ًانينس ىملس نم تنك دقو

 : هاندشنأ ىذلا هلوقو

 اقدَص هنارقأ نع ثيللا بَّدك ام 2 اذإ َلاجرلا داطصي َكّدعب ثيل

 اسيل امهف نيح ىلإ نيح نم سانحلاو قابطلا مدختسي ناك امنإ ًاريهز نأ ىلع

 لك هعدو» ناك ذإ ءريوصتلا وه هرعش ىف عقافلا نوللا امثإ ءهرغش ىف نيعقاف نينول

 اذإ لعبن ال ثيحب 2( هب اهيشردو الإ هتايبأ ن نم ًاريثكج رْخدي نأ ىأي ناكو « هتراهم

 تاراعتسالاو تابيبشتلا ةءلنع ترك“ م نمو « ةيلهاملا ىف ريوصتلا رعاش هنإ انلق

 نم هعمس ام ديدج نم جرخيل بتم بثوتم لايخ اهب هفعسي ناكو « ةطرفم ةرثك

 دقعنت ةيلايخ ةورث . هدنع نم ةورث كلذ ىلإ فيضيلو « هريغو سوأ هذاتسأ
 اننأب سحن انلعجت نأ اهنأش نم تابباشم ىهو « ءايشألا نيب ةريثك تاهباشم اهيف

 نم هب اهؤاعي امو هتاراعتسا اناقلت نيح ةصاحو « « ملح ىلايخ ملاع ىف هعم لخدن

 0 ٠ ارثك هعف فشتنت اننإف « حاورأو حابشأ

 أتلا نم ليلق ريغب رعشنو اهلخاد ىف لامحلا فشتسن

 ل ليخبلا : رارضإلا : ةكملا )١(
 . هيلإ ريصي امو هاهتتم : رمأ ريص (0) ب هلا رثكي ال فإني ٠ قلخلا ”ىبلا
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 . امئاد هارتسو « اهيف مكارت تابيبشتلا دجتسف هراعشأ نم هانضرع ام ىلإ عجراو
 هيبشلاو تا « هريظن هنهذ ىف عملي ءىش ىف ركفي نيح

 ةجهبلا انل بلجت دهاشم ىه لب « نيبجعم اهنيب لقتنن تاقالع ىهو . مصفنتال ةقالعب

 ىذلا هلوق ةلكاش ىلع فيرطلا ردانلاب اهنم ىتأي فيك فرعي ناكذإ « ةرسملاو
 : اهتباغ ىلإ اهدصنقو نعّظلل هفصو ىف هاندشنأ

 رمّقلل ديلاك سّرلا ىداول نهف ةَرْخسب َنرَحَتْساو اروكب نركب
 نعل لب 2 اهرداون ىلع هعوقو الو تابيبشتلا ةريك هلدلنع ظحالي ام لك سيلو

 « اهضرعي ىلا ةروصلا ىلع حلي لازي ال ذإ هيبشتلا ليصفتب ىبعي هنأ ظحالي ام مهأ
 فصو ىف هلوقك « ءافيتسا اهليصفتو اهقئاقد عيمجب اهيفوتسي نأ ديري هنأكو
 : هيحاوص ضعب

 0 . و م 2و يس مل < -

 ("مئابْظلا اهيف تهكاشو روح ذلا ردو ًاهبش اهملا اهعزانت
 ا"ذفلكلا' ايف" -ءامدأ مقا اهتم: ديلا َنْيَوُف ام امأف

 ءافصلاو ٌةحالملا ٌردلل»و ةاهم نمف ناتلقملا امو 2 2. 2

 دوعي لب ؛« ىضميو اًنماع ًابيبشت ءابظلاو ردلاو شحولا رقبب هتبحاص هبشي ال وهف
 ى شحولا رقبو ليمحلا لي ليوطلا اهديجس ىف ءابظلا هبشت ىهف « ههيبشت ليصفت ىلإ

 ْ . هئاهبو هناعاو هئافصو هتحالم ىف ردلاو نيتنتافلا اهينيع داوس
 حاتلاإلاو اهيف قمعتلاو روصلا ةرثك ثيح نم هيبشتلا نول نقتأ ريهز ناك اذإو

 « هيف هغلبم غلبي ل اًياهاج ًارعاش لعل ًاناقتإ ةراعتسالا نول نقتأ هنإف ليصافتلاب اهيلع
 اهيف تاراعتسالا دجت كنإف اهاندشنأ ىلا برحلا روص ىلإو هتقلعم ىلإ عجراو

 0 ا

 ةرئادلا يور ل ولا ةأيحم ا 0 ماقزلا تملا اهيف امنإ

 ىبح « ةميخو ىعارم نوعري موق ةروصب ةحار تاريف نم اهللختب اهو
 )١( ءالخلا . ءاضيبلا ةيبظلا : ءامدألا (؟) : تهكاش . شحولا رقب : اهملا :

 ىلا مضوملا . تباش .



 يشل

 هاو . ةحوفسم ءامد ىلع لب « ةميخو هايم ىلع اطودرو ديدشلا أمظلا معذخأ اذإ

 : لوقيف دسأ ةروص ىف هروصيو ًاعاجش فصي ةقلعملا سفن ىف

 القت مل هرافظأ ٌدَّيِل هل رفّذقم حالّسلا ىكاش دسأ ىدل

 هرافظأو هيبكنم ىلع لسرتسملا هرعشب دسألا ةروص هتراعتسا ىف متسا هنأ حضاوو
 ::ةيلع تأ ءىف ىف تبغ ذإ ىلاو ًاموي ملقت مل ىلا ةنونسملا

 لواحي ًاضيأ ناك لب « بسحف هرعش ىف ةراعتسالا نم رثكي ريهز نكي ملو

 ْ : هعلاطم دحأ ىف هلوقك ةبيرغلا ةردانلا روصلاب اهيف قأي نأ

 (9ةٌلحاوَرو ابّصلا سارفأ َىّرُصو هُلطابرَصْقأو ىَمْلَس نع ُبلقلا احَص
 ىلع دارأ دقو « ىملس بح نع فك هبلق نإ لوقي لوألا رطشلا ىف وهو

 اذإف « هلايخ هب دعبو « ليختي بهذف « ةروصب ىيملا اذه نع ربعي نأ هتقيرط

 ىلإ اهبكري لحاورو ًاسارفأ اهمزلي ًامئاد ناك ىبلا هتوبصو هبح بابسأ روصتي وه

 مويلا ىهتنا دقو . سارفألاو لحاورلا ةذهب ًامئاد الوغشم اهيلإ هقيرط ناكو «هتبحاص

 . ةميدقلا هتوبص بابسأ هلغشت دعت ملو « اهبحو ىملس نع فرصنا دقف « ءىش لك

 نهذ ء«روصتلا ىف قارغإلاو ليختلا نم رثكي نهذ ىف الإ عقت ال ةديعب ةروص ىهو
 . ةيقيقح ءايحأ اهليختي ىبح « ىفاعملاو ءايشألا ىف قمعتي

 ريوصتلاف « ًاروصم ًارعاش ناك ًاريهز نإ:انلق اذإ ولغن ال اننأ نظلا ربكأو
 ىه لب « ةيفارغوتوف ةلآ تسيل ىهو « ةطقال ةلآ ىلإ هلقع لوحت امنأكو « هنف ساسأ
 نم ىصحي ال ام دقعتف ىرخأ ءايشأ لالخ نم ءايشألا ىف ركفت ةلآ « ةقلاخ ةلآ

 ًافايطأو ًاحابشأ اهسحح تحت عقب ايف لثمتت نأ ثبلت امو « تالكاشمو تاهباشم

 . حوضولا مامت ةحضاو اهل ىعارتت

 هتردقم نايب نم هقح ًاريهز ىفون نأ عيطتسن نلف بناكبا اذه ىف انثدحت امهمو

 نويلهاخبا اهعدوأ ىلا ةينفلا دوهجلل ةيئاهللا ”ةرْملا ناك هب ىنأكو « ةيريوصتلا
 ةيناث ةهج نمو «لقصلا نم ةياغ دعبأ ىلإ هبولسأ لقص دق ةهجس نم وهف « مهراعشأ

 : سارفألا . فك : رصقأ (؟) . حالسلا مات : حالسلا ىكاش )١(
 . لبإلا : لحاورلا . سرف دبلت ام : دسألا ةديل . محللا ظيلغ : فالقم

 عمج

 ا . هرعش نم هيفتك ىلع
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 ا

 ةثلاث ةهجس نمو « ذوذش ىأ اهيف ودبي ال ثيحب ةعساو ةيانع هناحأو هاقيسومب ىنبع
 . ةراعتسالاو هيبشتلا نم هيعرفب ريوصتلا نف ”ماتسا

 وهو « لامحلا رعاش وهف « ريهز دنع اهب بتجمعت لامج. ناولأ هذه لكو

 نم ةليضفلل همس امبو مالسلا ىلإ هتوعدب ريخلا رعاش وهو « همكح ةقيقحلا رعاش

 (!) ليسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر كلذ لاقف « مره حيدم ىف ةقلأتملا

 اذه: هدنع ىبتا دقف « ىلهاحلا رعشلا ةلثمأ نه ًاديج الثم روصي هنأ قحلاو

 مسر ىف هسفن دهجم لازي ام ناكو ٠ لامحلاو قحلاو ريخلل ةعيفر ةروص ىلإ رعشلا
 لهو «تايلوح بحاص لح هنأب ءامدقلا هنع ربع ًاداهجإ ةروصلا هذه طوطخ

 دفنتسي ناك فينع دهج نودب اهانفصو ىتلا ةعاربلا هذه ًاققحم هروصتن نأ نكمي
 ناك هنأب نامبإلا ىلإ ًاعفد انعفدي هرعش ىف بناجس لك نإ ؟ نمزلا نم ةليوط ًادامآ هنم
 . قيقدلا ىنفلا راطإلا اذه نم امل هذختي امو هدئاصق عنص ىف اليوط ىناعي
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 رشاعلا لصفلا

 ىفعألا

 ١

 اموطبو اهعورف دتمت تناك ىلا ةريبكلا لئاو نب ركب ةليبق ىلإ ىشعألا بستني

 . نابيش نوطبلا» عورفلا هذه مهأ نمو . ةماعلا ىلإ تارفلا ىداو نم ةريزخلا قرش ىف

 بعشتتو «ةماعلا ىف نالزنت اتناكو ةبلعث نب سيقو ةفيدح مث «لجعو مشجو ركشتيو

 ةعيبرو «بعكو نبو نادّنبسع ونب مهرئاشع نمو ةعّئسض نب كلام اهأ ًابعش سيق

 . ىشعألا ىمتني مهيلإو ةعيبض نب دعسو « ردلحتج ونب مهاتويب نمو ةعيبض نبا

 «ةريبكلا امليبق خيرات ىف جمدني ىلهاحا رصعلا ف ةعيبض نب دعس ىبب ةريشع خي راتو

 ى اهعم تفقو انك 2 ًاماع نيعبرأ تلظ ىلا سوسبلا بورح ىف اثيعم تفقو دقف

 املاطو ةرذانملل ءالولا نم هيف تلخد امف مويلا اذه دعب اهعم تلخدو « بالثكلا موب

 رذنملا نب ”نامعنلا زيوربأ ىرسك بلط الو . ةنساسغلا عم مهبورح ىف مهترصن

 ةصيبق نب فاه مهديس دنع فّلخو ركب لئابق ىدحإ نابيش ىنبب هترسأو وه ىمتحا
 نامعنلا ىرسك لتقو . عرد فلأ وحن غلب هنإ لاقي ىذلا هحالس هدالوأ ىنابيشلا

 تراثف « ىفاطلا ةصيبق نب سايإ ةريحلا ىلع ”ىلوو عضوملا اذه ريغ ىف رم امك

 ىرسك رطضاف « قارعلا داوس ىلع ريغت امهعومج تذخأو هدض ركب لئابقو نابيش
 هيف رصتنا ىذلا رؤهشملا راق ىذ موي ىف رئاودلا هشويجس ىلع ترادو « اهزاني نأ

 . 2"'هخيرات تيقوت ىف نوخرؤملا فلتخا دقو « سرفلا ىلع برعلا

 ةفينح ىب عم تميسأ دقف « اهدحو بورلا هذه ىف ةبلعث نب سيق كرتشت ملو

 )١( ريثألا ةعبط ) فاغألا راق ىذ موي ىف رظنا ١4. /1١ ديرفلا دقعلاو 5/١١١ .
 ىساسلا ( ٠٠/١85 نادلبلا مجعمو ىركبلا مجعتسا ام جعم عجارو (هيوغ ىد ةعبط ) ىربطلاو

 )/ه٠١ راق ىذ » ىف توقايل نبأو « اهدعب ام ١٠؟١/8 غ « .
0 



 لفيت

 بورح عقت دقو . لئابقلا نم اهريغو يمت دض بورح ىف نييركبلا نم اهريغو
 تناك ذإ ةيلهانللا ىف رئاشعلا ةيقب لثم اهلث ٠ « اهرئاشك”َنيب ةيلخاد تاشوانمو
 نم مغرلا ىلع اهنأ رهظيو . ءامدلا ضعب ىلإ ىدؤت تافالخ اجيب بشنت ام ًاريثك
 ةايح ىلإ عزنت تناك « ةحوفنم » لثم ىرقلا ضعب اهانكسو ةماعلا ىف اهرارقتسا
 ى لعج : : هةعالا اعجس ام كلذ علو « منْغلاو لبإلا ىعر نم اهب لصتي امو ةوادبلا
 :(37لوقي ةعارزلا ىلع دمتعت اهنأب هرعش ضعب ىف ًادابإ وجهب

 اَدَصْخينأ اهبَحرظنت َتيِرْكَت  اهراد داَيِإ هتلعج نمك انسل

 (؟0اَدَفْمي نل انل هنُمضت ًاقزر انلام ىف انماعط هلإلا لعج
 (؟ادّرْطُت نل اهنإف عاّرت اذإف انفويسل ةرازج باضهلا ّلثم

 (9!ًورجَألاَحيرّصلا انل نهعورضو انرودُق نهزاجعأ انل تنمض

 مهلل اف مه امأ « داصحلاو ةعارزلا ىلع دمتعت دايإ نأب حّرصي هنأ حضاوو
 اهب ملي الو ٠ مهفويضل اهنورقعي « باضهلاك ةمخض لبإ نهو « دفنت ال ىلا ”لبإلا

 مهتويبو اهمحلب مهرودق الم ىهو « مهللاسسب نم ًافوخ اهلع ريغي وأ اهعوري نم
 . امنابلأب

 اوذختا دقو « ًارارقتسا رثكأ ةفينح ىتب نم مهتمومع ءانبأ ناك سكعلا ىلعو
 « ىلع نب ةذوه ىلهاحلا رصعلا رخاوأ ىف مهديس ناكو ٠ مل "ةبصق رجنحلا
 اديعب فقو كلذ لجأ نم هلعلو « نملا ىلإ اهقيرط ىف ةيسرافلا لفاوقلا ىمحي ناكو
 دمتعت مل ةليبقلا هذه نأ نظلا بلغأو . اهيف كرتشت ملف « راق ىذ موي نع هتليبقب
 تناكف « ةعارزلا ىلع ًاضيأ دمتعت تناك لب « ىشعألا ةليبق نأش هدحو ىعرلا ىلع
 اهلمج- ىف تلظف ةبلعث نب سيق امأ « ةينارصنلا اهف تعاش دقو . ةيرضح فصن

 فرعي ال ةفينح اهيبف « فالخ نم امهنيب ام هلك اذه سيلو . مانصألا دبعت ةينثو رىو.سو م

 )١( ةديصقلا . رياج ةعبط ىثعألا ناويد  20١ًاروزج ريعبلا ىمسي . ْ
: 

 درجألا . صلاخلا نبللأ : حي رصلا 2( . هدعب امو ”# : تايبألا
» "4 َْ 

 قاصلا . ليإلا : انه لاملا (؟) .
 هنمو هحيذ ىأ هرزج ردصم : ةرازنج (؟)
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 كلذ نوكي دقو « ءارعشلاو رعشلا ةريثك سيق اذإ 2'ةيلهاحلا ىف روكذم رعاش ا
 رعش فئاطلابو » : مالس نبا لوقي « اهتناع ىبلا بورحلا ةرثكو سيق ةوادب ببسب

 ىذلاو . ءايحألا نيب نوكت ىلا بورحلاب رعشلا رثكي ناك امنإو « ريثكلاب سيلو

 رعش لّلق ىذلا كلذو « اوبراحي ملو ةرئان مهنيب نكي مل هنأ شيرق رعش للق
 . ةماعلا ىف ةفينح- رعش للق ىذلا هنإ ًاضيأ لوقنو « ")نامت

 « اهيلع راغُيو ريغت تناكف « بورحلا ةريثك تناك دقف ةبلعث نب سيق امأ

 « رهدزاو اهيف رعشلا انف « ةسمحملا ديشانألاو دئاصقلا اهؤارعش اهل دشني كلذ ءانثأ ىفو

 سملتملا» رغصألا شقرملاو ربكألا شّقرملا لثم نم رعاش ريغ ابيف رهتشا دقو
 ةعطق عضوملا اذه ريغ ىف اندشنأ دقو . سلع نب بّيسملا» ةفرط هتخأ نباو

 ءاسنلا»و برحلاو مركلا ىف هتايح قفني هنأو هتوتف اهيف روصي ىلا ةقلعملا ىف ةفرط
 « اًنقيقر اًفيفخ الزغ اههدنع دجن ا5 ٠ نيشقرملا رعش ى حورلا هذه دجنو .رمحلاو

 . ةروثأم قشع ةصق امهنم لكلو

 هتايح

 نع جما ءىث انيديأ نيب سيلو 4 ىلهاجلا رصعلا رخاوأ ق ىعألا شاع

 ليتقب بقلب ناك هايأ نأو ةماعلا ىف ةحوفنع دلو هنأ ةاورلا هلوقي ام لكو « هتأشن

 2 لبحلا نم ةميظع ةركص تعقوف 2 ريتا نم هيف ”لظتسي ًاراغ لخد هنأل ١ عوملا

 : نايجءابسي اناكو 2 هوجهع مانهج لوي كلذ فو »2 ًاعوج هيف تاف ءراغلا مف تادسف

 6 حا عاش نب نع لاضو» لقت يي بق علا لب دكا
 هنعو «سلع نب نيسلا تدغلأ هو 2 كنآل ديننب لج -رهظي ايف  ةعامجو

 تليد ارم نم رخل ىر هنأ كشالو « هتيوار ناك ذإ 0 ا

 . 1١8/9 (بتكلا راد ةعبط ) ىفناغأ () . 584 ص مالس نبا (1)
 : . 5١0 ص مالس نبأ ١0



 مام

 كلذ لجأ نمو « هرصب فعضل ىشعألا ىمس امنإو « نوميم ىشعألا مساو.
 نيبتي هنإف هتأشن نع ًاحضاو ايش فرعن ال انك اذإو . 0 ريصب ىنأب ىنكي ناك
 « ةلقن ىلهاخلا رعشلاب لقتنا هنأ « برعلا 2"'ةجاّنّص » هما نمو هرابخأ نم انل
 ىرسك اولعجي ىبحس كلذ ىف نوغلابيو « هرعشب ىنغتي ناك هنأ ىنعت ةجاّتص ةملك نإف
 ! ! (؟9هبف هئانغ ضعبل عمتسي

 ءاحنأ ىف ةديعبلا رافسألاو لقنتلا ريثك ناك هنأ ىلع هراعشأو هرابخأ ”لدتو
 نامعنلا هيخأو رذملا نب دوسألل حيدم هناويد ىو « اهفارشأو اهتداس حدمب ةريزحلا

 هيفو . ًاريثك اهب مقي ناك هنأ رهظيو « هدعب نم ةريحلا ىلاو ىناطلا ةصيبق نب سايإو
 ىبلو نعلا ءارمأ لحنأ شئاف ىذ ةمالسلو ىدنكلا بركن دعم نب سيقل حيدم ًاضيأ

 دفي ناكو . ةفينح ىنب ديس ىلع نب ةذسهو نارجن ةداس نائيدلا نب نا كلا دبع.

 .(*ههفارشأو برعلا خويش نم اهيلإ هقيرط ىف هب رمي نم حدميو « ظاكع قوس ىلع

 ةدنك رايدو نمبلاو ةريخلا ىلإ ةلحرلا نم هرعش هيلع لدي امب ةاورلا ىتكي الو
 الغلختم ماشلا دالبو نام سرفلا ىلإ هب نوبهذي لب ظاكعو نارتجسنو تومرضح ىف
 « ةشبحلا ىشاجن ىلإ رحبلا هب نوزاتحيو (سدقملا تيب ) ملشروأو صمح ىلإ اهيف
 : لوقف « ةديعبلا تالحرلا هذه نع هيف ثدحتي ًارعش هناسل ىلع نورجسو

 ْمِلَشيِروُأف َصمِحَف َنامُع هقافآ لاملل تفط دقو

 مجعلا ضضرأو طيبثلا ضرأو ٍوهضرأ ىف يىثاجنلا تيتأ

 هتالحرو هرافسأ ىف رصتقا امنإ هنأو كلذ نم ًائيش عنصي مل هنأ نظلا ربكأو

 لوقي اك  عقوو . مهتداسو برعلا خويش حدمب ةريخلاو دجنو نهلا فارطأ ىلع
 ىشخف « هيحودمم ضعب نم هاياده هعمو رماع ىبب رايدب هتالحر ضعب ىف - ةاورلا

 « كترجأ دق هل لاقف « ةثالع نب ةمقلعب راجتساف « هاياده ىلعو هسفن ىلع ٠
 « توملا نمو : ىشعألا لاق « معن لاق ؟ سنإلاو نحللا نم ىشعألا هل لاقف

 )١( /و ىفاغأ (:) . ىمعأ ناك هنأ ىلإ ةبيتق نبا بهذ ١١ اهدعب ام .
 (فراعملار اد عبط) ءارعشلاو رعشلا رظنا ١ ) ةديصقلاب نراقو م ةديصقلا هناويد ( ه

 ش .5م . ؟١ورثو لاغأ (؟)
 514/١ ءارعشلاو رعشلاو ١١ هلو ىفاغأ (؟ )



 من

 رماع همع نبا عم فلتخا دق ناك ةمقلع نأ ركذتف ةصقلا ىضمتو . ال :" لاقف
 ارعشلا نم ريثك اهيف كرتشا ءةداح ةرفانم ارفانتو « ةليبقلا ةدايس ىلع ليلا نبا

 . روهشملا رعاشلا ديبل رماع عمو ةئيطحلاو ةقارس نب ناورم ةمقلع عم ناكف
 رجنأ : هل لاقف ليفطلا نب رماع ىنأ توملا نم ىشعألا ةمقلع رجس مل امو
 نمو : لاق . معن : لاق ؟ سنإلاو نحلا نم : لاق . كترجأ دق : لاق
 ىراوج ىف تنأو تم نإ : لاق ؟ توملا نم ىنريجت فيكو : لاق . معن : لاق توما

 حدف . توملا نم ىتترجأ دق كنأ تملع نآلا : لاقف « ةيدلا كلهأ ىلإ تثعب

 . 2)ةمقلع اجهو ًارماع

 ©« بسحف مهاون ذخأو فارشألاو ةداسلا حيدمل شيعي ال هرعش ىف ىشعألاو

 هناويد ىف « سرفلا دض ركب عم ةريثكلا اهتاعزانمو هتليبقل ًاضيأ شيعي وه لب

 « '"''دايإ لثم برعلا نم مهعم فقي نم دعوتي اك مهدعوتيو اهيف مهددبي ةلوطم
 ديدهلاو ديعولاب ضرعتيف « نابيش ىب عم هتليبق تاعزانم ىف كلذك شيعي وهو
 تاعزانم تثدح اذإف . هتقلعم كلذ روصت اموحن ىلع « ىنابيشلا رسم نب ديزيل

 مهنيب ام ًاركاذ اهرصان ةبلعث نب سيق رئاشع نم مهتمومع ءانبأو هتريشع 9 ىرغص

 10 ىب ىلإ اههجو ىلا هدئاصق ىف ىرن ام وحن ىلع « محرلا رصاوأ نم اهنيبو
 . اليوط ايجابف « ؛ ماتهج مهرعاشب نيريخألا دنع مدطصا دقو . نادبسع ىبو

 بغر هّتوعد راشتناو هتاراصتناو او لس هيلع هللا ىلص لوسرلاب عم امل هنإ لاقيو

 هل هلاق امم ناكو ءهعنمت هل تضرعتف كلذب شيرق تملعو ءهحيدمو هيلع دوفولا ف

 كلو قفار كاب اهّلثكو «كيلع اهمرحيو لالخنع كابني هنإ :بْرَتح نب نايفسوبأ
 نع لدعف .رمحللاو ابرلاو رامقلاو انزلا : نايفس وبأ لاقف ؟ نه امو : لاق « قفاوم
 نع ًاضرعم هدلب ىلإ قلطناو اهذخأف « لبإلا نم ةثام شيرق هتدهأو « هتهجو

 . داليملل 579 ةنس ''هلتقف «هريعب هب ىبر "ةحوفنم عاقب ناك املف « هتوعدو لوسرلا

 ميركلا لوسرلا ءاقل نع ”دصي هتلعج ىلاو نايفس وبأ اهركذ ىلا لالخلا هذهو
 « ةينثولا هذه ملاعم روصي ام هسفن هرعش ىفو « هتينثو ىف ًاقرغم اينو ناك هنأ ىلع لدت

 . ”4 مقر ةديصقلا « ناويدلا (؟) ىشعألا ةلصو ةرفانملا هذه قى رظنا )١(:
 رعشلاو اهدمي أم ١؟ه//ثو قاغأ 0( ناويدو ه6 (ىماسلا ةمبط)ل قاغألا اي
 . 3175/1١ ءارعشلاو . 1١6 ص ىثعألا



 را

 نع ثدحتيل هنإ لب « رسم ةلئبستتقو ةريرسه لثم نايقلا نع ثيدحلا ريثك هارن ذإ
 سيقلا ئئرماب ددصلا اذه ىف مالس نبا هنرقيو « 2١7 نيضارعأ نعبي ىثاللا اياغبلا
 1 روتسي الو هرعش ىف ففعتيو هتيلهاج ىف هّلأتي نم ءارعشلا نم ناكو» : لوقيف

 سيقلا ؤرما مهنم « رتستي الو هسفن ىلع ىببي الو رتهعتي ناك نم مهو . ٠ . شحاوفلاب
 : 9! هتريشعب ًارختفم هلوقك رامقلاب ًاريثك هرعش ىف حدمت دقو . ( "© ىشعألا مهن

 (كامالْحأ ًاحجارُم ًاليسهكو ليم ريغ مهارت بابش نم
 أملامارك َنهُرْسَي ناكاذإ بي َّذلا ىلع حاَدِقلا ٌقَلْضَت دقلو

 هنرصب نأ مريغ ىبأتي ىلا ةمخضلا قونلا ىلع رسيملا حادق نوبرضي مهف
 . ةيلهانللا ىف اهب ىنغت رعاش ربكأ وهف رمحلا امأ . اهب ًازازتعا اهيلع

 اًنينيو نوكي نأ هيف مثإلاو نوجا نم وحنلا اذه ىلع هتايح نوكت نمل ىعيبطو
 دقو « ةيواهسلا نايدألا ن نم مالسإلا ريغ الو مالسإلا قنتعي ال نأو هتينثو ف ًاقمعتم

 نيلدتسم ن نهر ثلا ضعب زل اذه ىف او * يار ناك هوي سيول معز

 لثمبو ةريبلا ىف ةيحيسملا تائيبلاب لصتيو نارجن ةفقاسأ حدمب ناك هنأب كلذ ىلع

 : نيثالثو عبرأ َ ةديصقلا ىف هلوق

 دقن قايلاب ةقاني لذإو. . .ةض ردكتل : ميرك ىو

 . ديشانألا هبرل لّترت « ىئارصن هنأب فرتعي هنأكف . ةينيدلا فحصلا انه قراهملاو
 قراهم نيبلهاخللا نم نيينيولا ىدل نوكت دقف « ًامتح سيل اذه نأ ريغ « ةيسنكلا
 فوعنسو « ةديصقلا ىلع اليخد تيبلا نوكي دقو ؛ مهتيعدأ ضعب اهيف نولتي اوناك

 تيبلا اذه لخدأ ىذلاوه هنأ نظلا بلغأو 2 ايييسنم ناك ةتاويذ ىوار نأ ليلق دعب

 : 29هلوق ىف حيسملاب همسنق ىرخأ ةديصق ىف لخدأ انك « ةديصقلا ىف

 . لوقعلا ىحجار اا مد ةديصقلا « ناويدلا 000(

 .ةريبكلا لبإلا : بينلا .برضت :قلصت (ه ) : شحاوفلا قرهتسيو ؟4 ص مالم نبأ 00
 .رامقلا : رسيلا . مكي نأ هقح امع حصفيو اهركذب حج

 او َّم ةديصقلا «© تناويدلا رظنا 30 . ”ه قر ةديصقلا « ناويدلا 20(

 1١١ تيبلا : ًاحجارم . نابحلا وهو ليمأ عمج : ليم (4)



 سرع

 ""اهُليِبَأ ىراصنلا سوقان ٌكَص امو َةَيِشَع نيدجاسلا برو ىفإو

 كلذ ىف نيكي دقو .""”هبوثب لب « جلا بهارب مسقي ةثلاث ةديصق ىف هلعج دقو

 ىف ًايلاغ اينو ىشعألا ناك دقف ناتعيضوم ًاعيمج نيتديصقلا نأ ىلع لدي ام

 ةينثولا هماسقأ ًاضيأو « هرعش ىف اهانفصو ىتلا هلالخ كلذ ىلع لدت امس « هتينيو

 اك" « 27 موجنلاو بكاوكلاب مسقي هارت ذإ «٠ ىحيسملا ىوارلا اذه سفن اهاور ىلا

 : «؟!هلوق لثم ىف نييارقلا نم ابيلإ نودبي امبو برعلا ابيلإ حي ىثلا ةبعكلاب مسقي

 (* ليلا ٌرِقاَبلا هيلإ قيسوىدْخت اهئسانَمتَّطخىذلا عل

 ظفتحا دقو « هئابآ نيد ىلع اينو ناك امنإ « انينارصن نكي مل هنأ قحلاو

 . روجفو مثإ نم اهيف ناك ام لكب هتينيو ىف
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 هناويد

 ىلع هرشن ىف دمتعا دقو 1978 ةنس 257ندنل ىف رياج هرشن ريبك ناويد ىشعألل

 بتكلا راد ةطوطخم مث ةرجهلل 51١ ةئس ىوتملا بلعت ةياورب لايروكسإلا ىف ةطوطخم

 ىرخأو سيراب ىف ةطوطخمو « وخازو جروبسارتسا ىف اهنع اتلقن نيتخسنو ةيرصملا

 بتك ىف ىشعألا رعش نم هدجو امب نيقحلم ناويدلا ىلإ فاضأو . نديل ىف '
 . نوريثك مهو ىشعألاب اوبقل نمل راعشأ نم.هدجو امو بدألا

 مغرلا ىلعو « بلعت ةياورب اهنأل « لايروكسإلا ةطوطخم ىلع ىساسألا هداّعاناكو

 . ةعوطقمو ةديصق نيعبسو عبسب ىشعألل ظفتحت اهتيابن نم ًاقاروأ صقنت اهنأ نم

 ى قفتت اهعيمجو «ىرخألا سمخلا تاطوطخملا نم دئاصق سخ اهيلإ فاضأ دقو

 دامعالا نكمي ال كلذلو . بسنلا ةلوهجم اهنأ ىف قفتت اك . هل ةديصق ةرشع سم ةياور

 :ىدخت . فخلا فرط وهو مسلم عمج . بهارلا : ليبألا . برض : كص )١(

 مسا : رقابلا . بارطضا عم ريسلا ىف عرست . 44 تيبلا ١١ مقر ةديصقلا (؟)

 . ريثكلا وهو لويغ عمج : ليغلا . رقبلل عمج . 18 تيبلا ؟0 مقر ةديصقلا 0

 هرشنو ناويدلا اذه نيسح دمحم حرش (؟) . ”"؟ تيبلا ؟ مقر ةديصقلا 4(

 8 ١165٠ ةنس ةرهاقلاب بادآلا ةيتكم : ممانملا . باربلا تقش : تطخ )20



 »ا
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 سيلو « بلعث ةخسن نم تعمج تاراتخم اهنأ نظلا بلغأو تاطوطخملا هذه ىلع
 ةيلكوتملا ةبتكملا نم ةطوطخم ةيرصملا بتكلا راد تروص دقو . اهل ةلباقم ةياور

 نأب امحتاف ىف اهبتاك انؤجفيو « ىشعألل ةعوطقمو ةديصق نوعبرأو تس اهب ةينمبا
 « هنم تاراتخم نمضتت امنإ هناويد نمضتتال ىهف « ىشعألا رعش نم هيف باتك اذه
 ابيف دجن انك نإو « ةيفوكلا ةياورلا سفن نم تعملج اهنأ ىلع لدت تاراتخم ىهو

 نم قتشن مل امنأ ىلع اليلد موقي ال اذه نكلو « بلعث ةياور ىف ةتبثم ريغ دئاصق
 . قاروأ ضعب صقنت ذإ « ةلماك ريغ انمدق 0 راسو ىتلا هتياورف « هتياور
 00- ادع ايف ٠ ةيرصبلا ةياورلا ىشعألا رعش ىف دقتفن اننأ كلذ ىبعم
 | نبورمع ىأ ىلع لوألا أرق أرق ةديبع ابأ نأ ىلع ناويدلا حراش“ صن دقف 5 َ

 دئاصقلا نأ ىلع ًاضيأ حراشلا صنو :ًاظفح ةيناثلا دشني ورمع ابأ عمس ىعمصألا نأو نأو

 رد رياجب نظو « ورمع ىبأ ةياورب 55 ع 50 ءهال ءال١ كو 2

 « ىابيشلا ورمع و وه نإ حيحصب سيلو « ءالعلا نب وت مبا ها هتمدقم

 . بلعثو ىركسلا هنع لقني قوك ةيوار وهو « نيواودلا هنع ىورت تناك ىذلا وهف
 24 2594 2 ١ دئاصقلا ىف "صن حراشلا نأ ىلع . نيواودلا ةاور نم امهمارضأو

 ءامدقلا نأ ظحالن انك نإو « ىرصبلا ةديبع ىلأ ةياور نم اهنأ 5١ ءهو هع هه
 نيب سيل لاح لك ىلع . (١بأد نبال امنإ اولاقو 59 مقر ة ةليصتلا ل ازكش

 ىلإ تاراشإ اهيف ةيفوك ةياور انيديأ نيب امنإ « ناويدلل ةلماك ةيرصب ةياور انيديأ
 . ةيرصبلا ةياورلا هتنمضت ام. ضعب

 اك هيف ديزتت اهنأو ةقيقد ريغ ىلهاخلا رعشلل ةيفوكلا ةياورلا نأ انظحال اذإف
 لبقن الأ بجاولا نم ناك ريهزو ةغبانلا» سيقلا ىرما نيواود ىف ًاقباس انظحال
 ىذلا هتيوار نأ فداصت دقو « ديدش سارتحاو طايتحا نود ىشعألا ناويدل اهتياور
 اذه نأو ىتم نب سنويوأ''ىبحي وه ًارمعم اًنينارصن ناك سانلا فهعاذأو هنعدلمح

 ضعب ديزيل « هنم سيل ام هيف لخدأف ناويدلاب ثبع دق نوكي نأ نكمملا نم ىوارلا
 : لوقي ذِإ اني ردن ىشعألا ناكد : لوقي ناكهنأ هنع ّى ور دقو ٠ ةيحيسملا فاعمل

 و - - و ل عب

 الجرلا ةماللا ىلوو لّدَع لابو ءاقولاب هللا رئاتسا

 )١( فاغألا 0( . ؟١ا/ ص ناويدلا ١١7/5 ص لهاحلا رعشلا رداصمو 588 .



 نا ٠

 لبق نم» : باجأف هبهذمو هلوق ىشعألا ذخأ نيأ نم : لئاس هلأسف

 : م7 كلذ هونقلف « رمحلا مهنم ىرشي مههتأي ناك « ةريحلا ئراصن نييدابعلا

 لوي وه اذإف ٠ لغلغتلا اذه لك هرظن لغلغت دق اًنقح ىشعألا نوكي نأ دعبيو

 هللا ىلع لدعلاب لوقي لب « كلذب ىتكي الو « هتافرصت ىف رح ناسنإلا نأو ردقلاب

 كاش دقل لب « تيبلا عضو ىذلا وه ىبحي نوكي نأ لوقعملاو « ةلزتعملا لوقت امك
 رعش اذه اهنايبأ نم ةفئاط ىور نأ دعب لاقو « اهعيمج ةديصقلا ىف ةبيتق نبا
 ىلا ىرخألا ىشثعألا دئاصق ىف ةبيتق نبا ثلش امك كشن نأ ىغبنيو . ''! لوحنم

 هرشن ىذلا هيوار نألف ةيحيسملا راكفألا امأ «ةيمالسإ ًاراكفأ وأ ةيحيسم ًاراكفأ روصت

 لصتي ام لكالو ىه ال «ةيلهاحلا اهفرعت مل ةديدج ناعم اهنألف ةيناثلا امأو « ىنارصن
 ىلا ١١ مقر هتديصق ًاحضاو ًاريوصت كلذ روصيو . هبيلاسأو نآرقلا ظافلأ نم اهب
 هناذصو هقلي مل -انهدق اك هنأ مه « هيلع هللا تاولص لوسرلا اهب حدم هنإ اولاق

 : اهيف هلوقو ةديصققا أرقن نأ درجمبو « هئاقل نع شيرق

 ادوزن دق نم توملا دعب ٌثيقالل ىّقَتلا نم دازب ْلَحْرَت مل تنأ اذإ
 '9اَدّصْرَأ ناك امل ْدِصْرَت مل كنأو 2ءلثمك نوكت ال نأ ىلع َتمِدَن

 (9اَدِصْفَتِل اديدح ًامهس ْنّدخَأتال»و اهئلكأت ال تاّئملاو كايإف

 (")اَدبعاف هللاو َنائوألا ِدّبْعَت الو هّنكّسْنَت ال بوصنملا ّبُضُنلا اذو

 اَدّمْحاف هلو َناطبشلا ٍدّمحت الو 2ىّحْضلاو تاّيشعلا نيح ىلع ّلّصو

 اديقملا َريسألا الو ةبقاعل > ةئكرتت ال ٌمورحملا ٌلئاسلا الو

 ا"لاَدّزخم ًاموي هلا نبسحت الو 2 ةرارض ىذ سئاب نم نَرَحْسَت الو

 '"اَدبَأتوأ نَحِكْناف مارح كيلع ان نإ ًةراج نبرقت الو

 )١( ىلاغألا 9/١١ ناثوألا ىه وأ اهنوسدقي و ةبعكلا . اهدعب اهم .
 صقتلا وأ رصبلا باهذ : ةرارشلا (*) ٠.1١4 ص ( نراعملا راد ةعبط ) ءارعشلاو رعشلا (؟)
 . لاومألاو سفنألا ف , ايهر دعأ : دصرأ («0
 . جاوزلا : حاكنلا . عضبلا : انه رسلا (1) ىغقت اك حبذلا نم دبال هنأ ىلإ ريشي (؛)
 . بزعتلاو ءاسنلا نع دعبلا : دبأتلا , مالسإلا ميلاعت

 لوح اهنوبصني اوناك ةراجح : بصنلا (ه )



 نسير

 لب ء بسحف ةيمالسإ ملاعت ىلإ وعدي اهيف هنألال « ةعوضوم اهنأ اوت فرعن
 دقو ( ىوقتلا دازلا ريخخ نإف اودوزتو ) :ىلاعت هلوق لثم نم ةيثآرق تايآ اهيف ظني هنأل
 ريزتنملا مو مدلاو ةتملا مكيلع تمرح ) : ىلاعت هلوق عبارلاو ثلاثلا نيتيبلا ىف ضن

 كبر ركذاو ) : ىلاعتو كرابت هلوق ظنف سماحلا تيبلا ىف امأ ( هب هللا ريغل "لهأأ امو
 نيذلاو ) : زعو ”لمج هلوق سداسلا تيبلا ف ظنو . (راكبإلاو ىثعلاب حبو ًاريثك
 : هركذ لج هلوق مظن عباسلا تيبلا فو . ( مورحناو لئاسلل مولعم قح ملاومأ ىف

 تيبلا امأ ( مهنم ًاريخ اونوكي نأ ىسع موق نم موق رتخْسسيال اونمآ نيذلا اهيأ اي)
 ( اليبس ءاسو ةشحاف ناك هنإ انزلا اوبر الو ) : ىلاعت هلوق لثم هيف ظنف نماثلا

 . ( هلضف نم هللا مهينمتي ىبح ًاحاكن نودحي ال نيذلا ففعل ) : هلوقو

 ةيسفنو ءىش ىف قفتت ال ىهو ٠ ةلحتنم ةديصقلا نأ هلك اذه نم حضاوو

 نع فرصني مث « وحنلا اذه ىلع هملاعتب نمؤيو نآرقلا عمسيل ناك امو « ىشعألا
 ى كلذك كاشن لب « ةديصقلا هذه ىف طقف كشن ال نحنو . هيدهو ميركلا هلوسر

 ىاعملا ضعب ددرت وأ ةيقلحلا هتيلاثمو مالسإلا ىناعم ”ددرت ىلا ىرخألا دئاصقلا

 بركي دعم نب سيق حدمي ايف هلوقل ه مقر هتديصق مهن سايقلا اذهبو . ةيحيسملا
 : ىدنكلا
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 (الاراصو هيف َبّلصو هانب لَكيَه ىلع يلبْينَأ امو

 ("ةاراّوُج اروطو ادوجس اروط ك هللا تاولص نم حواري
 ارابغلا َنْضََت تاِمَسّنلا اذإ باسحلاىف ىّقَت هنم مظعأب

 هل بّلصي ىذلا بهارلا نإ لوقيو « هبر بقاري هنأو ىوقتلاب هفصي هنأ حضاوو
 به“ نيح « ةيشخو ىوقت هنم ظعأ سيل عرضتيو ًادجاس هل ىلصيو هلكيه ىف
 « ىتخأو رسلا ملعي هنإف » : ىلاعت هلوق اهلحتنم ظن دقو . رابغلل ةضفان ةنيللا حيرلا

 : لاقف

 ارارسلا تاضماغلا ىف عمسي 4 لإلا نإف ولإلا ءاطع

 )١( نكس : راص . هديب بيلصلا روص ىف عضوم : لكيم لا . بهار : لييأ .

 بلص . نيبارقلا هيف عضوت ةسينكلا ردص : )١( ءاعدلاب عرسفتلا : راؤحلا .



 "ع ُ ْ:

 جللا بهار ىبوثب همسق اهلحتنم اهيف دشنأ ىلا مر ةديصقلا اهلثمو

 : لاقف

 و 80 مه رو 3 ع8 هموم : 0( مو

 مهرج نب ضاضملاو ىصق اهانب 2 ىلاو جللا بهار ىنودو ىفإو

 ى ةيبشلا ديزي امم نكلو « ةبعكلاب مسقلا بهارلا بايث ىلإ فاضأ هناي
 : همصخ هب وجبم ©« تيبلا اذه اهيف دجن اننأ ةديصقلا

 ("!مرحملا ءانفلا نرغٍدايْجأب العلاف كتيب نمحرلا لعجامو

 : ىلاعت هلوق نم ًاذخأ مالسإلا ىف الإ ءارعشلا نيب نمحرلا ةملك عشت ملو

 نم فقوملا سفن فقنو . ميركلا نآرقلا ف تراد دقو « ( محلا ن تحال

 بهارلا برضو حبسملاب هيف مسقي ىنذلاو انب رم ىذلا تيبلل 3 م ةديصقلا

 : : 1 مقر نامعنلا ةديصق ىف هلوق نأ هيف كش ال ابو ١ سوقانلل

 ٍدهشاف هللا ٌدهاش ديهش لع 2 ةمعن كل ارفاك ىئبسحت الف
 . مالسإلا ىف ةفورعملا نيدهاشلا ةكئالملا ةركف صخلي هنأل « اهفعضي امم

 ىم نب ىحي هدشنأ ىذلا ردقلا تيب اهبو "د مقر ةديصقلا ىف ةبيتق نبا كش دقو
 ىلع ةينآرق داومل ًامظن اهتايبأ نم ريثك ى 77 مقر ةديصقلا نوكت داكتو . انفلسأ ايف

 : ةلكاشلا هذه

 ايقاوبلا كلت تاريخلا نم ّطُحي ُهَكْرِش نإ هب ُكرشت ال كّبَرو
 ايعار مويلا حدكت امف كل نكي  ههجول كيرش ال دلبعاف هلا لب

 اهلهأ ىلإ تانامألا درو محرلا ةلصو هللا ىوقت ىلإ وعدي اهعضاو ىضم دقو
 هللا ىلع ىخت ال كنإف» : هللا ةيصعم نم ًارذحم لوقيو « ةراحلا نع ففعتلاو

 ةديصقلا هذه نأ ىف كشالف .« ايهان كاذ نع هللا مالكب ىك» :ًاضيأ لوقيو ؛ ًايفاخ

 راعشأ هيلإ تفيضأ ىشعألا نأ وهو « مهم ءىش ىلإ انتفلت اهنأ ىلع . ةيمالسإ

 كلذ ىف بعل ىبم نب ىبحي نأ ىف باترن الو « رابتعالاو ةظعلا بهذم بهذت
 ءانفلاو « ةكم ءاحطب ىف عضوم : دايجأ (؟) ديريو . دنه ريد دنع ريدغ : جللا ) ١(

 . ةكم مرح : مرح ةبعكلا رمأ نأ فورعمو.ةحلاصلا هلامعأ هيبوشب

 . ىصق ىكإ راص مث مهرج ىلإ ناك



 ل

 « ًاظويخ جيسنلا ىف نوديزي نوملسملا ظاعولا»و صاّصنقلا هعبت دقو « ًاريبك ًارود

 نع ةظع ثيدح سانلا ىلإ ثدحتي « ةفوكلا ظاعو نم ظعاو هنأك ىشعألا اذإف

 قأي فيكو « مهميعنو مهفرت بابسأو كولملا نم ىوط اهو توملاو هتابلقتو رهدلا

 . ماركإلاو لالخلا ىذ كبر هجو ىوس ىبي الو + ءانف ىلإ لكلاف : سانلا ىلع
 « ةريثك دئاصق ىف ىرحي هنإ لب ٠ نيتديصق وأ هناويد نم ةديصق ىف كلذ ودبي الو

 ىنلي امو ناسنإلا ةايح نع ثيدحلاب اهلهسي هارتس كنإف ١ مقرلا تاذ هتديصق أرقاو
 نأ فيكو « نازحألاو ضارمألا نم هب لزني امو توملاب ءاقشلاو ءانعلا نم اهيف

 . نيلوألا كواملا نمت ام نمع ثيدحلا ىف لسرتسيو « ةينملا نم رارفلا عيطتسي ال ادحأ
 اوركنأ ءامدقلا نأ فيرطلا نم لعلو . هتاذل نع ثيدحلا ىلإ جرخي ةأجفو

 اندشنأ" دقو « دالبلا ىف هفاوط نع ثدحتي اهيفو ؛ مر ةديصقلا اهلثمو 2١١. ةديصقلا

 نكلو «هضرأ ىف ىشاجنلاو ملشيروأ راز هنأ امبيف ركذي نيذللا نيتيبلا رم اهف اهنم
 نصح ةصق نع ثدحتي ىضم دقف « بسحف هدنع فقن ىذلا وه اذه سيل

 هلوقب كلت هتصق ىهشُيو : هدونجي هل روباس بيرختو رضحلا

 "مر اهيلع ىّنَق ُبِرأَِم ٌردسأ ىبتإتلل كلذ ىف
 « دالبلا ىف ريمح تتشتو هبارخو برأم دس ةصق ةصقلا هذه ىف ىضمبو

 نع انثدحي اهيفو 1" مقر هتديصق لاثملا اذه ىلعو . ةديدج ةظع كلذ نم ًاذختم

 « ةمداق اشويج- مهةفوخ نيح اهرمأب اورمتأي ملو اهلهأ اهاصع فيكو ةماعلا ءاقرز
 « ًامطح مهتمطحو اهلفاس اهيلاع تلعجف شويا تمدقو « عّبمت ناسح شويج ىه
 ركذ ١4 متر ةديصقلا ىف سيلو . "اهو ركنأو ةديصقاا ىف ءامدقلا كش دقو

 اهلعجت ةيمالسإلا طويحلا نم ريثك اهب ةيقلخ ةيصو لمحت اهنكلو « نيلوألا كولملا

 « ربلاو دولا بيرق وه امنإو « بسنلا بيرق بيرقلا دعي ال ذإ « ةظعومب هبشأ
 نم هرظتني امنإو هءازجب سانلا نم رظتنيال هنإو «ةميمن اذ الو اًدتاع سيل هنإ لوقيو
 ثيدح ابيفو 9“ مقر ةديصقلا ىف كلشن امك اهيف كشن انلعجت ىناعملا هذه لثمو . هبر

 ”ناساس كلهن اك كلاه لكلاف « لاوز ىلإ اهيفرءىش لك نأو ةايحلا ءانف نع ليوط

 )١( ص حشملا (؟) . 44 ص فابزرملل حشوملا رظنا 45 .
 روهجشم ليس : مرعلا (؟) .



 اوي

 ءاهتب هنصح هنغي مل ءايداع اذهو « هاشنهاش ىرسكو مورلا كلم قرومو سرفلا كلم

 مل ذإ نامعنلا رمأ ناك كلذكو « نصا فصو قى ببسيو « ناملس هانب ىذلا |

 هسفن طفلا اذه نمو . ءاضقلا نم جت ملف « هيلإ ىبحي“ ناك امالو هلاومأ هعفنت

 ٠ : اهيف لوقي ىلا "5 مقر هتديصق

 ْحلَص هلل هحلصأ اذإف دساف مىشك نحن . امنإ

 «رابتعاو ةظع هلك ثيدح دنه نب ورمع لثم :نيلوألا كولملا كاله نع انثدحيو

 61 مقر اهلثيو 4*2 متر هتديصق ىف عنصي كلذكو « ةلاحم ال نوكلاه سانلا نإف

 شبحلا هلوادت ىدذلا نيي ريمحلا رصق نامبر رصق نع اهيف ثدحتي هنإفد متر ةديصقلاامأ

 2"! 95 مقر ةعوطقملا ةبسن ءامدقلا ركنأ دقو . بارحلناو لبلا نف هباصأ انو سرفلاو

 طلتخت ةريخألا تايبأو « انفلسأ اهف كلذ ىلإ انرشأو ٠٠ مقر اهتخأ اوركنأ انك هيلإ

 ةديصقلا ءامدقلا ركنأو 2« ىرخألا ىه اهمهتن انك كلذلو ١ مقر ةديصقلا تايبأب

 ٠6 مقر ةديصقلا ىف هارنو . '!نابيش ىنب ةغبانل رعشب طلتخت اهنإ اولاقو "7 مر

 كلفلا عنصي نأ هيلإ ىحوأ ذإ حون ءازج هللا هيزجي نأ ةصيبق نب سابإل وعدي

 ضعب ى ىتلت ىهو 81 مقر ةديصقلاب ناويدلا ةيابن ىف ىتلنو . نافوطلا نم همصعيل

 تاذ اهيف ىهو صوحألا نب فوعل تايلضفملا ف ىضلا لضفملا اهاور ةديصقب اممايبأ

 ةلارز نب """سرضم لإ ناويحلا ىف اهئايبأ ضعب ظحامللا بستنو 35 ميا
 . طيقل نبا

 امل ءابيلإ نئمطن ال نأ ىغبني ىلا ىه ناويدلا ىف اهدحو دئاصقلا هذه ثسيلو

 نوعاضولا ةاورلا هيلإ فاضأ دقف « ةيحيسملاو ةيمالسإلا ىناعملاو ظعولا نم اهلخادي

 ديلاقت ىلع اهبضرع نم اهعضو ةفرع» اننكميو « راعشألاو دئاصقلا نم لبلق ريغ

 لخأت دقو . كلشلا اهروتعي ال ىلا هتالرطم ىف هسفن ىشعألا بولسأو ىلهانللا رعشلا

 ف أرقن انطخأ اذإو . نييلهاحللا ءارعشلا ىدل فولأم ريغ اًيصصق الكش ةديصقلا

 ةديصقلا كلذ نم « انفقوتسي دئاصققلا نم ليلق ريغ اندجو سسألا هذه ىلع ناويدلا

 فيعض ناك هنأ ةريثكلا هتالحر :لدتو ؛ هدئاقو هامع ةصق نم اهيف روصي امل ١ متر

 )١( ماشه نبال ةيوبنلا ةريسلا  55/1١ص ناويدلا (؟) رظناو ٠١8 .
 ص ناويدلا  1 . 7١4ناريحلا (ع) ه٠/708.



 لاش
 ١

 هبشأ وهو ءهفعضو اهبولسأ نإلل ٠١ مقر ةديصقلا اهلثمو , ًافوفكم نكي لو رصبلا
 لأومسلا ةصق ليصفت ىق قوسي 76 مقر ةديصقلا ىف هارنو . نييسابعلا بيلاسأب
 هتأجافمو « هنصحب هنم هتصحتو اهذخأي ىح هل ىناسغلا ثراحلا وأ ملاظ نب ثراحلا راصحو رصيق ىلإ هليحر لبق عرد ةثام هدنع سيقلا 'ىرما عادبإ نم ناك امو
 لتقأ نأ امإو "ىلإ عاردألا ملست نأ امإ هل هلوقو « داطصي ناكو ؛ هئانبأ دحأب هل
 ىهو . هنيع تحت هنبا ثراحلا لتقو « ءافو ةنامألا ملسي نأ لأومسلا ىنأو « كنبا
 ةاصفم اهاور هنأ ىشعألا ةديصق ىف اكش اهديزيو « اهلصأ ىف كوكشم ةصق
 غ مالسإلا ىف لأومسلا دالوأ دحأأ اهعضو امبرو « ةعوضوم اهمنأ ىلع لدت ةروصب
 ناويدلا ىف انمدقت اذإو . اهل مادقت ىلا 14 مقر ةعطقلا ىف كشن كلذ لجأ نمو
 ىرقلا كاله نع ثيدح نم اهيف امل اهانمهما ىلا 9 مقر ةديصقلا ىف رظنلا اندعأو
 فيك اهيف انل روصي « ةيلزغ ةصق ًاتيب نيرشعوحن ىف نمضتت اهنأ انظحال مثألاو
 لوسرلا اذه اهيلإ صلخت فيكو « ءابقرلا ىشْي ال ًاناطيش الوسر هتبحاصل ثعب
 « اهدايق هل سلسأ ىتح اهيوغي لظ هتركنأ اذإ ىح « اتفاخم ثيدحلا اهعزانف
 لفغ دقو اهب ملأ هنأ انثدحيو « اهيلإ لخدي فيكو ىثعألا اهيتأي ىم اهرواشف
 آفصو اهدنع هتيبم فصيف ىضضعيو « باجح امهلصفي ال اهبنج ىلإ تابو « ءابقرلا
 امنأو ةديصقلا لاحتنا نع اهرودب نلعت ةصقلا هذه نأ ىف بير نم سيلو . ًاحيرص
 كشن نأ ىغبني هنإ لوقن نأ ديرن امنإ ٠ هديرن ام اذه سيل نكلو « ةعوضوم
 ىف كشن انك كلذ لجأ نمو . ةيلزغلا اهتصقو ةلحشنملا ةديصقلا هذه ىرجم ىرجم اهف
 حيدم نم عوضوم اهل سيلو ٠ صلاخ فصوو لزغ اهنأ ةصاخو ه1 مقر ةديصقلا
 عم لايحلا ىف هلاسرتسا اه اًنكش انديزي امو « هدنع اندوعت اك ءاجهوأ رخف وأ
 حافتلاو ليبجنزلا معطب اهقير قاذم هبش نيح ةضاخو « هب هتبحاص هلبشي ام لك
 لسعلا نكي لو «هينجيو لسعلا راتشي نم فصو ىف ذخأ دقف « لحنلا لسعب نيجوزمت
 . ليذه هب فرعت تناك امنإ « ةيلهاملا ىف ةبلعث نب سيق هب فارسعنت ام هرايتشاو
 كلذكو «ةيسراف ظافلأ نم اهيف ام ةرثكل 8 م ةديصقلا نم فقوملا سفن 5
 اهب اودارأ ىشعألا اهولحن نم نأكو « حضاولا ضرغلا دقتفت اهنأل مقر ةديصقلا
 ءادشتلاللا ىبو ماشلا ىف ةنساسغلا ىلإ ةديعبلا هرافسأ نع هثيدح هناسل ىلع اورجي نأ



 ناحل ٠

 لزغ امهيف اإ حضاو ضرغ ” و 54 ىمقر نيتديصقلا ىف سيلو . مهريغو نام ىف
 ؛ 75 مقر ةديصقتا ىف كلشن اما امهيف كلشن انك كلذلو « فصوو لزغ وأ رخو

 ةثالث ىوس اهيف هل سيلو « بركي دعم نب سيق حيدم ىف اهاور لوقي اك اهنأل

 ةروصلل ةسوكعم ةروص ىهو « رمحلاو لزغلا ىف ةديصقلا ىضمت مث اهعلطم ىف تايبأ
 ىف ًاضيأ كشن نحنو . حدملا ىف ليطي مث « لزغلاب أدبي ذإ « هدنع ةيعيبطلا
 اهنم دفنتسي لزغلا اذه نأل لب « بسحف نجااملا اهزغل الا" مقرب اهيلت ىلا ةديصقلا

 اهلثمو . تايبأ ه زواجتي ال رخفو تايبأ “ ى ةقانلل فصو هيليو « ًاتيب 4

 .تايبأو هحودممل كرتي مث « ًاتيب 77 ىف هنوجو هوهللاهيف روصي هارن ذإ /8 مقر ةديصقلا

 ةديصقلا امأ . كليكر بولسأ ىف عدو"أ صلاخ لزغ ىهو ٠١ مقر ةديصقلا امهلثمو
 هءاجه اوحمي ىتح هناسل ىلع نوعاضولا هارجأ ةثالع نب ةمقلعل راذتعاف ١ مر

 برعلا ىف هل هفاجه روديو نيتلوطم نيتديصق ىف هوجبيل ناك امو « هيف عذقملا
 ٠ . تايبأ ةتسب هل رذتعي مث

 زواجتت ال ىلا ةريصقلا هتاعوطقم اهيف انككش ىلا دئاصقلا هذه ىلإ انفضأ اذإو

 تاوذ ىهو اهرصقل اهب اهحتمت دصارم اهيلع مقن نأ عيطتسن ال ىلاو ًآتيب ًانايحأ
 <« 595424824102 4526 48 244 2 #4 2ك ءقل اال ءل ماقرألا

 انعطتسا اله ال4 ءالا ء59 كال عا هو« هرملء هال هزل مد

 هل قبي مله . نانئمطالا ضعب لقألا ىلع اهيلإ نئمطن ةسارد هل ىبب ام سردن نأ

 تاوذ دئاصقلا نمضتي ذإ « ريثك هنإ لب « ناويدلل صحفلا اذه دعب ليلق

 ءءء 1 8615 ل عت مل ت2" و: ماقألا

 . ل" الا ات 2 تي خخخ ال ال ا اللا ع اضل

 ؟"”: 255 21 3 2 ١ ماقرألا تاوذ دئاصقلا ىه ةقث اهالعأ نأ ىلع 1

 ةثلاثلاو ةيناثلا دنسأ اك ةديبع ىلأ ىلإ نيتريخألا نيتنثالاو ىلوألا دنسأ حراشلا نأل

 ىلع اهعفرن ىلا ةرصبلا .ةياور نم نذإ دئاصقلا كلتف « ءالعلا نب ورمع ىنأ ىلإ
 نم هب ناويدلا رشان رياج هقحلأ انع احفص برضن اننأ ىلع .قيثوتلا ىف ةفوكلا ةياور
 اهيف رظنلا درجمب ذإ ٠ بتكلا ضعب ىف ىشعألل بسنت -اهدجو راعشأو تايبأ
 . اهنم رثكألا ريثكلا ةبسن أطخ لقألا ىلع وأ هيلإ اهتبسن أطخ فعن
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 هرعش

 رعشلا نونف ىف هفرصت ةرثكب زاتمي اك « ةليوطلا هدئاصق ةرثكب ىشعألا زاتمي
 لأس نم لوأ هنإ اولاق دقف حيدملا امأ . لزغو رخو فصوو رخفو ءاجهو حيبدم نم
 ريغ هقبس اًنقحو «"!دالبلا هب فوطي ًارتجُشتَسم هذختاو ١١ ضي رقلاب ىدجتساو رعشلاب
 بلطو ءاطعتسالا ىلع صرح مل مهنم ًادحأ نكلو « ةغبانلاو ريهزك حبدملا ىلإ رعاش
 ةداسلا حدمب ةيبرعلا ةريزحلا فارطأ ىف فاط دقف ىشعأألا صرح انك لاونلا
 بايثو ةضفلا فارصو ءامإلاو دايحاو لبإلا نم هيلع نوضيفي ام ًاركاذ « ءارمألاو
 ىناعبو . هسفن نم هى ىلع قسم ريغ « مهل هلاؤسب كلذ ءانثأ ىف اهونم « جابيدلاو زحا
 حدممي ىني ام وهف « نييلهاحللا حئادم ىف ةماعلا ىناعلا نع قرتفت ال هدنع حيدملا
 هحودمم شويحب ضرعي ام ًاريثكو «ةليبقلا ىف ءافعضلا ندعو ءافولاو ةعاجشلاو مركلاب
 دقو «لاكنلاو ليتقتلانم ءادعألا ىلع هلزنت ام ًاروصم هتليبقل ًاخيش وأ ًاريمأ ناك اذإ
 ىلع دروي كلذ فيعاضت قو « ءادعألا ىلع تاراغ نم هنشت ام فصو ىف ليطي
 . ًاظرفم ءانث هحودمب

 دصقن الو « هيف هفارسإ ةرثك نييلهاحللا' ىلإ سايقلاب هحيدم زيمي ام مهأ نمو
 ثيحب «٠ طارفإلاو اهيف ّولغلا دصقن امنإو ىه ثيح نم فاصوألا ىف فارسإلا
 ةديدشلا هتبغر رثأ نم كلذ نوكي دقو « مهحئادم ىف نيبسابعلا تاغلابمل ةمدقم "دعني
 ىنعم وه اذهو « هفاوط ىف اهب ملأ ىلا تاراضحلا رثأ نم نوككي دقو « ءاطعلا ىف

 مهدنع هفرعن امو مهقوذ نم برتقي حبددملا قف هقوذف « نييسابعلا هبشي هنأ نم هلوقت ام
 ' ىلع ىشعألا ثعب ىدذلا ثعابلا سفنب ءارزولاو ءافلحلا قلم هيلإ مهعفد ولغ نم
 ةعطقلا هذه هل أرقاو . ليزحللا ءاطعلاو لاونلا بلط دصقنو « هحيدم ىف هطارفإ

 ظ : لوقي ذإ بركيدعم نب سيقل هحيدم نم
 اهل ىنبو اهودسع رَضَق سْيق 2 لكارُم ريغ ّىْمَس ةدنكي ىو
 . 45/ ١ (ليألا ةعبطلا ) قيشر نبال ةدمعلا (؟) . ه4 ص مالس نبا )١(



 اهريقفل هلام حلاص ناهأو
 ال

 هئادعأ ىلع ارض هل ىرتف
 ومد ع 2 6. |

 هلهأ نيزملا ريخلا نم ارثا

 ةيرتل# .ةنيتك و شتا اكو

 هج ننال يح مدقلا فك
 اهّفْتَح ىَقْلَت سفنلا نأ تملعو

 ليحل
/ ٍ 
 . (!!اهل ىعسو اهنيب حلصأو ىسأو

 (؟اهلاسأنف ةدليب باص ثيغلاك

 (”اهلازن نوعراّدلا ىشخي ٌكاسْرَخ

 (؟اهلاطبأ ًامِلْعُم برضت فيسلاب
 و و

 ايل: يفق كيللآ  اهقلاخ ناك ام

 7 بسحف ظفللا ةلوس يدي نمل 2 ىسابعلا رصعلا حور هيف سحت كنإف

 ' رثأ نم كلذ ىف ىرحي ام ثيحس نم لب « بسحف ىناعملا نيب ةلباقملا ثيح. نم الو
 « هحودمم ةعاجش فصو ىف ولغلا ىلإ هتعفد ةقر ىهو « ةراضحلا ريثأتب قوذلا ةقر

 هفيس هديبو « هيمحي سرت نودب برحلا نيدايم حتتقي هتلاسبو هتأركب وه اذإف
 دبال ناسنإلا نأب هسفن نيبو هنيب نمآ دقو « هراثآ مهيف ًاكرات نارقألا ىف هب برضي
 هنع رخأتي ال «٠ بورضم لجأ ّئرما لكلف « فوخلل ىعاد الف « توميس نأ

 : ةفينح ىبب ديس ىلع نب ”ةذومل هحيدم ىف ةعطقلا هذه هل أرقاو . مدقتي الو

 ىَتَحْلِم تيدهأ باٌهولا ةَدوَه ىلإ

 ىَدّنلاو دوجلاو عابلا ٍبْحّرِب تعمس
 ةريغ ناك ول ءابعألا لمحي تف

 ىشيرت نأ ىتذوع ىذلا تنأو

 عروم ف ىنبان اهف كنإو

 . ىواد : ىسأ (1)
 . بصناو طقس : رطملا باص (؟)

 يب يل ل
 . سرتلا : ةنملا (4)

  اكئاطع نم ًالضاف ًالاون جر
 . هرا# ى.م3

 (*اكئاشرب تقتساف ىولد تّيلذاف

 اكساّم اهب ضهني مل سانلا نم
 ("”اكلالظ ىف ىنَبْيوأ ىذلا تنأو

 ""اكئانّثب ملهم ىفإو ريخب

 : ءاشرلا . ىدنلا كلذكو مركلا: عابلا )0(

 . ولدلا لبح
 )١( ىينغتو ىنيعت : ىشيرت .

 ةينملا ةلبوطخلا ىف تيبلأ: ةياور اذكه (7)
 . علوم : عزوم . ناويدلا قف برطضم وهو
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 تدجو

 ةّبْرَل لك ف سانلا َتوُقَت ٌروحب
 ىدتلاب كيفك نأ الإ كاذ امو

 همّه ربكأ ءافكألا ىف نيلوقي

 مادهُنا تدسجو اهتينبف ملت

 - هةر

 ةيبِص 5 اناقبأ ”تتبرو

 دجام كَّيْعَس ءايلعلا ىف ّمْسَي ملو

 "'”اكلامو ٌداوجلا ناس ًاقْلَطو ُهَتْئِرَوف ًايناب اًيلع

 ""اكئالؤه مه ماسمعأو كوبأ

 . اكلاوس لبق ءاطعإلاب ناددجت

 '"”اكلاع شيعي نم مهنم بر الأ

 (؟ اكئانبب اهتقحلأ ذإ تمغتأف

 (ة)اكئانع نود قّيسلا أَ تك رْذأو

 '"ةاكئانإ لثم ّىحلا ىف ىَّنِإ وذالو

 الذبت لاؤسلا ىف لذبتلاب اهجزمي وهو « ةحضاو حيدملا ىف ةغلابملا سحت كنإف
 فلاخم قوذ نم ىثعألا نأو ةجهللا ةقر هيف حضاو كلذ لكو 2 هرصع ىق فورعي مل

 . رضحلا لهأب هطالتخا لوط نم هءاجب قوذ وهو « نييلهاحلا قوذ

 ةيرخسلا وحن : وحني هيجاهأ ى هلعج ىذلا وه قوذلا اذه نأ ىف كشن الو

 ءاجحلا ةرارم نم عذلأو دشأ ةرارم هيف دحي امنأكو « هرعش نم ريثك ىف هوجهم نم

 رهسشم نب ديزي ىلإ اهم هّجو ىلا ناويدلا ق ةسداسلا هتديصقوأ هتقلعم "ًأارقاو 2 عذقملا

 رأثلل مهسمحف « هموق نم الجر ةبلعث نب سيق ىنب ”دحأ لتق دق ناكو « ىلابيشلا

 : هلوقب هءاجهو هديدهم الهسم هوجيمو هددهم ىشعألا هل ضرعتف « مهليتقل

 ةكلام نابيش ىنب ديزي ْعلْبَ 2 ءِ 5 5-6 - .٠
 اننللا تكتم "يدش نتا

 نابيشو اكلام نأ ثلا رطشلا نم حضاو ) ١(
 : ةذوه مامعأ ًاقلطو
 . ةمزأو ةدش : ةيزل 6

 مهني هحودم نأ لوألا رطشلاب ديري 20
 . تاقكأ لل
 نم هيف ام وأ مودهملا ةجرف : ةملثلأ 0

 . ٍقوقش
 هبو ةينملا ةطوطخنا ىف تيبلا ةياور اذكه (ه )

552 0 2-2 

 0 لكتأت كفنت امأ تْيَبُت ابأ

 (لبإلا تطأ ام اهّرئاض َتسلو

 . ناويدلا ق بارطضالا ضعب
 . ءانإ روصقم : ىإ 60

 لكتأت . ةلاس :٠ ةكلأم )20(

 كأي كنأكل ىح لعن بضتت وأ شاب
 . كسفن
 : هتلثأ تحنو . ةرجش : ةلثألا (4)
 ام هلوقب ديريو . تنأ : تطأ . هباعو هصقنت
 . ديبأتلا لبإلا تطأ



 نكمل
 (”لِعَولا ُهَنْرَق ىهوأو اهْرِضَي مف اهنهويل ًاموي ةرخص حطانك م 2 0 ها.م 1 - 04 2.

 كفنت امأ تميس ابأ اي :لوقي ذإ ءهل ًايردزم هنم ًارخاس هخبوي هنأ حضاوو
 انمذ نع ًايهتتم تسلأ ؟ حدقلاو مذلاب انضارعأ ىف عقتو داسفلا» رشلاب ىعست
 « رهدلا ىدم خماشلا انلصأ رضت نل نعطلا عراوق نم تيتأ امهم كنإو ؟ انصقنتو

 ملو اهرضي ملو هيلع تصعتساف « اهفعضيل ةرص حطني لثعو لثمت الإ كلثم امو
 « ةثالع نب ةمقلع امهب وجب نيتللا هيتديصق ىلإ عجراو . هنهوأو هنرق رض امنإ اهنهوي
 "مهالوأ ىف هل لوقي ذإ « ةمقلعب ةرملا ةيرخسلا نم نوللا اذه ىلإ دمعي هدجتسف
 : ليفطلا نب رماع هرفانعو همصخ نيبو هنيب ًانزاوم

 ("رتاولاو َراَتوألا ضقانلا رماع ىلإ تنأ ام مقلع
 رخاس مكو اذ نم كحاضمك ١ ايوس ىم ِرْهَذلا بجَع اي ً نإ - م
 رب ةزعل اعإو ,ىصح مهنم رثك د و امداكلل .ةرملا انفو“ مح مقنع ركألاب تنل

 رداصلاو دراول كضْرِع 2 نّلعجت الو ُهَفْسَت ال مقلع

 (© ساجلابءاجيهلا ف ثسلو 2 لئان ىذب مْلَسلا ف تسلو
 وجب نأ امأ ءآبيفس دمعل شحفأو مش هنأولو ءهفماو ءاجملا ةخأ نم اذه

 قلعتت سوفنلا لعجي امك" عستت نونظلا لعجي هنإف ضيرعتلا نم وحنلا اذه ىلع

 مت نة بر كح لا تاي ق ريشي وهو . هليوأت نم رثكستو همالك

 ريعبلا ىتبك رك امكنإ» : ةروثأملا هترابع ىف امهنيب ىوسف ءرماعو ةمقلع هيلإ
 هضقنيو و اذه دري ىشعألاو « أعم .ضرألا ىلع ناعقت (لحفلا ) مرا
 نكي مو ىهمذي ةيناثلا ةديصقلا ق ىضصم كقو . اًنيرشلا نم ىرشلا نيأ : الئاق

 : هلوق نم ةمقلعل ًاماليإ دشأ تيب .اهتايبأ

 (©اصئامج 00 مكئاراجو مكوطب الم ىتْشملا ىف نوتيبت

 . ددعلا : انه ىصحلا (8) . لبحلا زعاملا نم برض : لعرلا (1)
 . ءىرحخلا : سماحلا . 0 لئانلا (:0 8 راثلا وهو رثو عمتج 3 راتوألا 20

 .ةعئاج : فرغ . ءاتشلا نمز : ىشملا (ه ) ىذلا . : رتاولا . هرأثب ذخآلا : اهضقانو
 . نوطبلا تارماض : صئامخ . هضقن نوميطتسي الف ءادعألا ىف هرأث كري



 م

 « بسحف اليخ هلعجي مل هنأ حضاوو . هعمس نيح ىكب هنأ ةاورلا معز دقل ىح

 دتشي نيح ىلع ةدرابلا ءاتشلا ىلايل ىف نومسحْشتسيو مهنوطب نوألع هتريشعو وه هلعج لب

 فطع لك مهبولق نم عزتيل ءاسنلا راتخاو . مهماراجج ىلع ةبغشملاو عوجلا باك

 . ةراجحلا نم ةوسق دشأل مهبولق نإ لب « بسحف ءالخب اوسيل مهف « ةمحرو

 : راق ىذ ةعقو لبق ىرسك نم رخسي هيلإ عمتساو

 ()ادّيعتف انماوس نيلطت ال هوب ًابصتغُم جاتلا كيلع دعقاو

 ىلا هشويجب و هب فختسي ذإ « عاذقإ لك قوفي ام ءاجحلا نم «دعقا» ةملك ىفو

 .هجاتب حبطت ةمي زب نم مهمجاه نإ هنأ هل حولي هنأكو «نابيش لاتقو مهاتقل اع قع

 اجه اذإو عفر حدم اذإ » هنأ نم ىشعألا نع لاقي ناك ام مهفن نالا انلعلو

 . ءازهتسالاو ةيرخسلاو مكبتلاب امإو عذقملا ءاجحلاو مشلاب ال عحوأ اجه

 بورض امهل عمجي وهو « هتريشعو هتليبقب هرعش ىف رخفلا ريثك ىشعألاو
 ةعاجشلاو بدحلا ى دوحلا نه ةيلهاخلا ىف ابي نوزتعي اوناك ىلا بقانملاو رخافملا

 نمل هءاجه نمضي ام ًاريثكو . خرصتسملا ةثاغإو فوذلا ناكملا ىف ىعرلاو برحلا ىف

 , ًايودم ًارخف ةبلعث نب سيق ىرغصلا هتليبقو ركب ىربكلا هتليبق نم مهعم فلتخي

 ًارختفمو ىنابيشلا رهْسُم نب ديزي ًادعوتم آفنآ اهيلإ انرشأ ىلا هتقلعم ىف هلوقك

 : حارج نم لئابقلا ىف تنخثأ امو هتليبق ةعاجشب

 9 ”اكٌئانئابْنأنمكينأيفوسُنأ
 يعل قيك انع ةعيوو لاس

 و -

 اولهج مهو اوراج ىهو ءاقللا دنع
 (49لفتنَت موقلا ءامد نم انفلث مل

 . متاظعلا لعفن : انه لعتفن. (+ )

 اوملع دقف انع دسأ ىنب ٌلئاس
 و 0 م

 مهلك هللا دبعو اريشق لاساو

 مهلتقن ىح مهلتاقن انإ

 ةكرعم بِغ نعانب َتيِئَم نثل

 , اهب دصقيو ةيعارلا لبإلا : ماوسلا (1)
 « ديعلاك حبصت : ديعت 21 برعلا رايد ىثعألا

 .. رهقيو مزه هنأ ديري
 ٠ نم ًاربخ ديري ةفلتخم جاوزأ : لكش (؟)
 . ريش دعي

 نوبعتي ال مهأ دصقي © بقع : بغ (4)
 مهدجيسف ةكرعم دعب مهيقل نإف «ءادعألا ءاقل نم
 ىوري و « ىفتنن : لفعتن .ءاقلل دادعتسا متأ ىلع

 ل



 1 سول
 و 78 ١ 00 موضص

 (١)لطَبلا انحامرأ ىلع .طيشَر دقو .-- هلئاف نونكم نم 0 بضخت ذق
 رب ريع رو ير وه مدر 2 53 0

 (0لر 0 انإف نولزنت 1 انتداع كلت انلقف َبوكرلا اولاق

 ةنق روض ال تيب عجشأ ريخآلا تيبلا نأ ىلإ ءامدقلا ضعب بهذ دقو

 نأب ون“ ن نيلجار بارضلا نونسحي امك ًاناسرف ناعطلا نونسحي مهنأو هموقق ىشعألا

 مهبابشو مهخويش ابيلع جرد ملل ةيجس كلت

 « هرافسأو هتالحر ةرثكل ىعيبط اذهو « هتقانو ءارحصلا فصو نم رثكي هارنو هب

 نم اهيف ىرجي امو ةيدوألا روصيف «نييلهاخلا ةداع ىلع ىرحجي عوضوملا اذه ىف وهو
 اهشحوو اهلهانمو اهلامرو ةثعولا اهقرط روصي امك راطمأ هايم وأ مومس“ وأ مالظ

 : هتقلعم ىف لوقي « اهب اليل نحللا فيزعو

 9لَجز اهتافاح ىف ليللاب نحلل ةشحرم سْرُتلا رهظ لثم ةدلبو
 هزيم ازا نبل نيللا لإن ديكر :ةيهايراهل شتي ١
 30لَتق اهتضرعتسا اذإ اهُيَقَقْرِو ف حرس ةرْشَج حيلطب اهتزواج

 ضرألا هذه لثم ىف رفسلا تاقشمل هلمحتب رخفي تايبألا هذه ىف هنأ حضاوو

 اهبكري ال : ىلاو نيل: توض :ىوس/ توبص' ايف معسي اال ىلإ ةفدوملا ةبلضلا ةرغولا
 هنإ لوقيو « هراكملا لامحاو ريصلا دوعت نم الإ لامرلا لاعتشاو ظيقلا ةرامح ىف

 وهو . ةيوق ةبلص قلحلا ةقّتوم ةرماض رافسأ وُضن ةقانب ضرألا هذه لثم عطقي

 ذفني نم ىلع ةبعصو ةظيلغ اهنأ نايبل سرتلاب سرافلل هراعتسا شحولا رامح : ريعلا ) ١(
 .توص :لجز . شحولا ةريثك : ةشحوم . اهف ةيومدلا ةانقلا : لئافلا :نتألا مدقتي ريعلا نآل
 . اهحاون : اهتافاح . كلهم : طيشي . نايرشلاك

 . فيصلا ةدش : ظيقلا . عفتري : :ىمنتي )٠5( نب سيق ىنب نيب ناك موي : نيعلا موي 0(

 م ربصو ةانأ : لهم ىمسي نيرحبلا ىف بحي نابيشو ةيلعت

 ش . ' اهرافسأ ةرثكل ةلو زهم : حيلط 020( .٠ نايحلا وهو ليم قل ليم . ةميطغ

 : لتف . ةعيرس : حرس . ةمخض : ةرسج - .هل جالس ال نم : لنا مخ لزع
 . ةيالصو ةوق . فويسلاب براضتلا لوزتلاب ديري (*)
 اههيشو . ضرألا نم ةعطقلا : ةدلبلا (4 )
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 « ابلاغ اهنع ثيدحلا بضتقي لب « ةفرط عينص ةقانلا ءاضعأ فصو ىف ليطي ال

 ليطيو « ةماعن وأ روث وأ شحو رامحب اههبشي نأ اهتعرس نايبب مب نيح رثكيو
 : ةعطقلا هذه "أرقاو .نييلهاحلا ةداع ىلع اهنم هب لي ام فصو ىف

7 : 2 ٠ . .٠. 

 سرد ًُظ ابك ةالفو

 هاما 2 ا
 حورمه ىبحتو اهتزواجت دق

 افخأي ماكإلا مُجْرَت سِمْرِع 5 م عوز م- مب
 ةرأ ا مص را ع

 ذولا ةلّجعلاو دوتققلا ناكو
 ى 01 : ” هو 2

 يلا هب رضأ لقبَتْسُم قوف
 طرأ تفيض قالك. ظرف: وأ - 2

 لا هلي فاو ةةفيعأ
 و -

 براوت ٌراهنلا هنع ىداعتو

9_2 

 تاك دراوط فشَغ , هتلتو

 (37 قدلَع اهيف عيجرلا الإ نين

 (9 قانعم اع سيرتنع

 (5” قالفأ ىصحلا اهنم ٍبالِص ف

 ية "قارا ةوهاوت امل ار
 4 و
 (*0قاهنَتلاو لوحفلا رزو ف

 قار ةوضلا نه هل:
 برت 6 ّ 4 98 َ
 ١قارف اهمادق نركب وى

 (8) قادرّدلاو لامزلا ضارع 4

 (*7 قاحّتلا د ثيراغم ل

 « رارتجالا ىوس هلكأت ام لبإلا اهيف دجت ال « ةرفقم ةالف اهيف روصي وهو

 مجرت تناك « ةديدش ةعرس ةعرسم ةيوق ةطيشن ةقانب اهزواجت هنإ لوقيو

 اهببشي ام ناعرسو اًنقَشش ىصح نم اهيف ام قشتف « ةبلصلا اهفافخأب تاعفترملا

 « هيلع اهقاهنتو هلاثمأ ّضعو فيصلا ىظل نم ىساقي « شحو رامحب اهتعرس ىف

 )١( قالعلا . اهماعط نم هرتجت ام :عيجرلا :

 . رجشلا نم لبإلا همعطت ام
 . ةبلص + سيرتنع . ةطيشن : حورم (؟)
 قنعلا نم : قانعم . اهريس ىف اهقنع دمت :ةباعن
 . لبإلل عساو ريس وهو

 . تاعفترملا : ماكإلا . ةبلص : سمرع (؟0(

 : ةلجعلا . هتاودأب لحرلا : دوتقلا (؛ 0
 ةريثك :٠ ءارقولا . ءاملا ةبرق ىهو « ةدازملا

 : قهاوت . قاسلا ليوط : قاوسلا . هايملا
 « ةينملا ةطوطخما ةياور كلتو .ريسلا ىف هقنع دم

 . برطضم. ناويدلا ىف تيبلاو .'

 « لقبلا لكأي شحو رامح : لقبتسم ()

 . ضعو درط : رز

 . شحولا روث دصقيو « درفنم : ديرف (1)
 . ةيدابلا راجشأ نم : ةاطرألا . عئاج : واط
 . ايلعلا هتقش نود ىلا هتقش : تيبلا قاور
 . ةينفلا ةليواتما ةياور كتر

 .داويخ اهعدسي ..كاضيب ةباص -ةايبك 90
 : سوجر . رطملا : قدولا . ةلسرم : ةلبسم
 . ةدرفنملا ةباحسلا ىف تراف عج : قارف . ةدعرم
 ديلتم كد : قأدردلا .دعابت : ىداعت 0(

 . لامرلا نم
 ةيخرتسم ديصلا بالك : فضغلا (9)

 ةعئاج : ثيراغم . ناذآلا
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 شحو روث ىلإ هكريي لب « رامحلا اذه عم اليوط ىضمب الو . ىولي ال عرسي وهف

 الظتسم تاب دقو « ةيساقلا ءاتشلا ىلايل نم ةليل ىف ًايواط هروصيو « هتقان هب هبشي

 ثبلت ملو «بناج لك نم هذخأي عزفلاو هلوح نم طقسي رطملاو « ةاطرأ ناصغأب
 « امنابثكو لامرلا ضارع ىف ىراوتي جرخف « هسانك نم جورخلا ىلع هتدوار نأ هسفن
 لواحي عرسأو « هب قاحللا لواحت تعرسأف هتأر نأ ديصلا بالك ثبلت مو
 . اهباطي ءىش امنأك ةعرسم لامرلا قوف ىمارتت ىهو هب هتقان هبشي ىشعألاو . اهتف

 ءارعش عيمج دنع لب « هدحو ىشعألا دنع ال ةروصلا هذه لثم رركتتو ٍ

 « ديصلا بالك لضاني نيح ةصاخو « ةالفلا شحوب ةقانلا نوهبشي ذإ « ةيلهاخلا
 ديبل وأ ةغبانلا ةلاطإ كلذ ريوصت ىف ليطي ال ىشعألا نأ ظحالن انك نإو

 ى زجوي ناكف « رضحتملا هقوذ نم كلذ هءاج امبرو « نييلهاحلا نم امهريغ وأ

 نج ثيدحلا قف عمي ناك نيع لع + ةينحيلا تاناويخلاو ةقانلاو ءارعيملا تو

 : . كزغلاو رمحلا

 عم اموقوسي ةداع م رمخلا ًاريثك ًاضرعت نييلهاحلا دنع دجن و

 دنع امأ « ةفرط ةقلعم ىف ىرن ام وحن ىلع « « ملذبو مهمركو مهتوتف نع ثيدحلا

 ,سحنو « هلزغ ضعبل ةيلات هدئاصق نم ريثك ةحتاف ىف اهدجن اننإف ىثعألا

 « اهيبراش سوفن ىف اهريثأت نعو اهنع ثيدحلا ليطي وهف « ايندلا نم هتذل اهنأك
 امك - شيرق نم عمسي دكي مل كلذلو « همنصو هنثو ىهف « ًاسيدقت اهسدقي هنأكو
 فرصناو هئاقل نع فك ىح اهمرحي ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ  انفلسأ

 . هتعاسل

 نييلهاحلا رعشأ هنإ اولاقف « هيلإ ءامدقلا تتفل ةداجإ اهفصو ديحي وهو

 « ةيويحلاب ضيفي فصو ودو « اهفصوو رمحلاا برش اذإ نودصقي « 2١١ برط اذإ

 ن“ هيأ موقي امو نيحايرلاو دورولا نه اهيف رشي امو اهسلاجيو اهتثيب هيف مسي ذإ
 ١ هيلع ٠ رضي امو ةقيقرلا ا موا ياللا د تاعبلجلا 0 0 ةاقسلا

 ) )1ناغأ /٠
 ًاقتسسم/ سس 2
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 1 و ريامس# م ْ 1 5 و 1 - سماوب ريو رب ب

 (١)لوش لشلش لولشلشم واش ىعبتي توناحلا ىلإ تودع دفو

 :لّيجلاةليحلاىذنعَمَقْذَيسيلنأ ١ اوملع دق دنهلا فووسك ةيتف ىف
 و 1 مو 2و م َّي »ع هو 8 هع م 2. َ
 (" لضخ اهقووار ةزه ةوهقو اثكتم ناحيرلا بضق مهتعزان

 يعم 8 + 9 مل قم

 (©اولهن نإو اولَع نإو تابمالإ ةنهار ىهو اهنم نوقيفتسي ال
 ا ع 11 و مث صعو 2 هم

 را انا دي ران ”٠ شل انجي تسم
 0 جعلا اهزاجغأ ىلع تالفاّرلاو 2 َةَنوآ َّرَحلا لويذ تابجاسلاو

 ُلّرَعلاو هللا لوط براجتلا فو وب توهل دق موي كلذ لك نم

 طشان قيفر عم رامخ ىلإ هيف ادغ هول مايأ نم ًاموي تايبألا ىف فصي وهو

 مهنإ لوقيو . ًاقنورو ةوقو ءاضم دنهلا فويسك ةيتف ىف سفنلا بيط ةكرحلا فيفخ
 مهو « فحي ال اهقووارف « اهنوطاعتي اولاز ام ةزم ةرمخو ناحيرلا ناصغأ اوبذاجت
 نورركيو ٠ تاه : قاسلل اولوقيل الإ اهب رش نم نوقيفي الو اهيطاعت نم نومأسي ال
 ىف قّلعي ناك «ثدح باش وأ مالغ هنأب قاسلا ضصيو . اوبرش امهم ةظفللا هذه
 فيضيو . طاشنو دجب لمعلا ىلع عبط دقو « ًاريصق ًاصيمق سبليو اطرتق هنذأ
 ةنيق ىغتو هيلع فزعت تناك جنص عم قستت هناحلأ تناك دوع فصو كلذ ىلإ

 تلع دقو « ريرحلاو زحلا بايث ىف لفرت ءاسن اهتارو نمو « قيقر دحاو بوث ىف
 كلذ لكب عمت هنأب هتايبأ ميو . جترتو زتبت ىهف « ةثلتمم برق اهنأك نهزاجعأ

 . ةيفاص ِةؤلؤل هب طرقلا ىهو ةفطن عمج : فطن ا ا 6

 . صيمقلا ريصق : لابرسلا لفسأ صلقم ةكرحلا فيفخ هنأ لوش لشلش لولش لشم ىعمو
 . طاشنلاو لمعلا ىلع عوبطم : لمتعم . طيشن
 هنأل راتوألا وذ دوعلا : بيجتسملا (ه) © نصغلا وهو بيضق عمج : بضق (١؟)

 رخآلا وهو .جنصلا بيجي اك هبحاص بيحب هيف قورت ىذلا ءاعولا : قووارلا .رمحلا : ةوهقلا
 ةيانك هعمسي جنصلا لعجو . برطلا تالآ نم .مهب رشلاصتانعكلذب ىك « ىدن : لضخ. رمحلا
 .ةينغملا ةمألا :ةنيقلا . امهناحلأ قاستا نع كلذب برشلا دعب برشلا وهو للعلا نم : اولع (*)

 . ادحاو بوث ةسياللا : لضفلا 2 . برشلا لوأ وهو « لهللا نم : اولهن « ًاعاهت.
 نوكسو نيعلا رسكب ةلجع عمج : لجعلا 5( . تاه موق رادقمب الإ : تاب الإ

 . ءاملا ةبرق ىهو محلا . قاسلا ديري : تاجاجز وذ (4)



 م

 - . ًاراركتو ًارارم هبرجو هب انهو
 اهيناوأ ًاقيقد ًافصو فصي لب « بسحف رمحلا سلاجم فصين ال ىشعألاو

 هنأ ىلع لدي امج « ةوشن نم مهبولق ف ثدُْحْت امو اهيبراش لوقعب هلعفت امو اهناولأو
 قوذ نم برتقي كلذ ف وهو « ركسلا ىف ًاقرغم ًاريدكس لب « ًانوتفم اهب ًافوغشم ناك
 قوذ نم قريفي هسفن تقولا قو « ساون ىلأ لاثمأ ىسابعلا رصعلا ىف ناجم ةعامج
 كشن الو . نوه لاو وهللا ىف هفارسإ مهسفنأ ىلع نوفرسي اونوكي مل نيذلا هيرصاعم

 ل 7 ثيحب « ةريحلا ريغو ةريحلا ىف اهب "لأ ىتلا تاراضحلا رثأ نم هءاج اذه نأ

 وه هيفكي ام اهنم لمح هموق لزانم وحن ههجو ىَلو نإف « اهتيناوح مزلي « ال ًانمدم
 همظني ام مدشني كلذ ءانثأ ىفوهو « نوقيفي الو نوُلعَيو نولهنيف « كانه هقافرو

 قضي ناك لب ء بسحف اهفصو نسحي نكي ملو . ناسحتسا نوقفصي مهو « اب
 ' : هلوق ةلكاش ىلع صصق نم هب هجزع امب ةيويح هيلع

 (اهِداَغ: هللثلقف اليل ل  رمّشلا ىف قُرِماوُي ىناتأ
 '"اهداسُحو سوفنلا لبق ح وبصلا دج ٌركابن انْحَرَأ

 (؟”اهدادح دنع ةنوَج ىلإ انكيد حِصي الو ائمقف ل

 اهتاه هذه : هل تلقف

 د ىنوديزت : لاف

 ِهِطْعَأ : انْفَّصْنمِل تلقف

 ارسلاب هّتَلظطِص' ءاضأ

 'اهداسكإ ُنِمآ قرير
 ("!اهداتقم لبح ىف ءامْدأب

 ("”اهدادنأل ًاَلُدَع كاذ امو
 هي راه ظ

 "ا هداهش َرْضَح ىأر املف

 80 اهِدادُج رواغ ليللاو ْج

 )١( اهداتقم . ءاضيب ةقان : ءامدأ (ه) . رمحلا : لومشلا . فرواشي : فرماكي :
 اهاعري ىللا اهمالغ , اهلإ اني قلطنا : اهداغ .2

 . اهاثمأ : اهدادنأ 02( ةرمخ : حوبصلا . طاشن : دج (؟)
 . روضح : رضح . مداخ : فصنم 2:30 حابصلا

 اردلا : انه اهدابش .اهرامخ :اهدادح .ةيباخو ةرج :ةئوج (؟9 )
 : دادحلا . هءابخ نأ نتا هتلظم (4) : فاطقلا راكب . اهريخت : اهلخنت (: )
 . راتسألاو بادهألا . نينيعلا قرزأ : قريزأ . فطقي ام لوأ
 . فاخم ال اهداسك نم نمآ : اهداسك | نمآ



 مهمه

 و 70 00

 اهلك  انمهارد

 (”اهداعْرإ دعب اننكست َةَوْهَق انل بصف ماقف
 .و ور < هر
 ةرمح نع ٌفشكت ُاَّبَمُك

 انج دولار ةلمرعع ا 2 ران سيمو
 هقيربإب 2 انيلع لاجو

 اهراوكأب باكر تتابف
 ةوشن 5 2 | 2: 71

 (١امداَقنَتب ّّ حت الف 5 0

 ك . »9

 (”اهدابزإ دعب تحرص اذإ

 (©اهداعقإ دعب تّيِلَج اذإ
 . ع و

 (*اهداصرفب فك بضخم

 ("ناهدابلاب ليخو انيدل
 «اهِداَصْقِإ دعب انب ٌروجت

 تايرمخ نع ناويدلا ىف ةنماثلا ةديصقلا نم ةعزتنملا تايبألا هذه فلتخت الو

 امهتيب انفذحولو « اهتيابن ىف دابلألاو راوكألل هركذ الول « ءىش ىف هبارضأو ساون ىنأ
 ركذي اهوأ ىفوهو . هب فارطإلاو صصقلا ىلع دمتعت ةيسابع ةيرمخ ءازإ انحبصأل
 ى ابهذو . رمحلا لوانتل اعم ابهذي نأ هوعدي حابصلا رفسي نأ لبق هقرط ىف نأ
 ىلإ -دوسح حشاك ىأ امهقبشسي نأ لبقو ةكيدلا حيصت نأ لبق ريخألا ليللا عيزه
 « هتعنصل قذاح رامخ وهو « نيعلا ةقرزب هنع ىبك « ىمجعأ رامخ توناح

 . روبي الو دنكي ال اهلثمو ةقتعم رخ ىهو « فاطقلا راكب نم هرخ صلختسا

 « اهمالغ لبحب ةمومزم هبابب ةفقاو ىهو « هيلإ اهاداق ةقانب امهيقسي نأ هيلإ ابلطو
 « اهل ًاؤفك سيل نملا اذه نأو هرمي ًاديشم « مهارد ةعست اهقوف بلطو هفكت ملف

 . ديري ام هطعا : هيحاصل لاق هنإ ىشعألا لوقيو

 هقيفرو ىشعأللو اهل نأمطا اذإ ىتح ءاهفيز ةيشخ اهئيبتيو مهاردلا ”دعيو «هتوناح وأ

 ةءابخ رامجلا ءىضيو

 ءارمح رخ ىهو « اهيلإ اونكسف ٠ مهداسجأ ىف تشمت ًارخ ملوانف « ماق هقافر وأ

 : اهداقنت )00

 . اهحيحص نم اهفئاز

 . ءارمجح : ًاتيك 20

 . اهديز
 رمحلا هيش . ماعنلا خرف : لأرلا (4)
 ذوخأم « تجرخأ :تيلج . ةرمحلا ىف هتلصوحي

 بهذ : تحرص

 نع تدعق اذإ « ةدعاقلا .سورعلا ةولج نم
 . 14/4 ناويحلا رظناو . بلطلا
 5 رمحألا توتلا : داصرفلا 2(
 : دابلألا . لاحرلا : راوكألا (5)
 . لادتعاو دصق : داصقإ (7) جرسلا تحت عضوت فوصلا ةعطق وهو دبل عمج
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 اهب مهو © مهيقسي اهبحاص لازي ف « رمحألا توتلا وأ داصرفلا اهنأك ةعقاف ١

 مهفختست ٠ 0 اكربا ف حابصلا ءاوضأ تقثبنا ىبح 6 نوفوغشم

 . لادتعاو دصق نم موص ىف هودوعت امو هراوطأ نع هب اوجرخ ًافافختسا ةوشنلا

 ةكيدلا حايصل ضرعَتو اهتوناحو اهراّخو اهنولو اهندو رمحللا فصو دق هارت تنأو

 ن* اهبراش هب بيصت امو سفنلا ىف اهرثأو اهمث ىف اهبحاص ةمواسمو رحسلا ىف
 تايرمخ اهكالفأ ىو اهيف رودت اهعيمج ىناعملا هذهو . لصافملا ىف ىشمتي ءاشتنا

 : لوقي هيلإ عمتساو . نييسابعلا

 ٍلْحَبي ٍلْحَج يقتاع نكذأو (10ماَرك برش هجارب تْحِبَص
 اياورلا ىلع نْلِوُح قاللا نم
 اهاَرَق ىلع ّنأك َةَعَشْعَشُم

 ازهر تاناغ وعأ“ 'ةفرشت

 مارث هل نوكت نأ لؤي

 كو عافولا انيطعأف

 اهيف سمشلا نْرَق عاعش ّنأك

 "ماك لالمْسكلسلا حيرك

 "اماه ًاعطِق تحَّرَص ام اذإ
 (9اماعف ًاماع اهّلْوَأ ىجّرو ْ * - 8

 «"اماوس الو اتردد قلغأف

 "ثاماوسلا انيف اهلثملا نيهن
 '"”اماتخلا اهيف ٌنع تف ام اذإ

 ع هقافر هب حبص « قيتع دوسأ رمحلا ناند نه ند نع ثدحتي هنأ حضاوو

 اهرمخ ةحئار ذفنت ىبلاو ةديعبلا دالبلا نم بلتجت ىلا ناندلا ردان نم هنإ لوقيو

 « ةقّورم اهنإ لوقيف رمحلا هذه فصيو . ماكرلا هنم ”لتستف « فنألا ىلإ اهبيطب
 لظو « «تاناع» ىف اهبحاص اهاقتنا دقو « عماللا هبارس وأ رحلا ضايب اهنأك ةيفاص

 )١( ضايبلا نم هعم نوكيامو , نارطقلاب للي هنأل ةدلاوه : نكدأ .
 لوؤت ام : اهوأ . ماشلاب دلب : تاناع (:4) وأ رييكلا ءاقسلا : لححلا . ميدق : قتاع
 . لاغ نمث نم هيلإ : .برشلا . محض : لجبس . ةريبكلا ةبرقلا
 ف ةمواسملا نيسلا رسكب : ماوسلا (ه )0 رمخخ وهو « تلوان : : تحبص . نيبراشلا ةعامج

 . ةالاغملاو عيبلا حابصلا
 . ةيعارلا لبإلا نيا حتفب : ماوسلا (1) . ريعبلا وهو ةيوار عمج : اياورلا 5
 ىف اهم ودبي ام لوأ : سمشلا نرق (7) . اهرهظ : اهارق . ةقورم : ةعشعشم (")

 . دادسلا : ماتملا . حايصلا فيصلا جهو : ماهسلا . تفص : تحرص



 ا

 اهروصيو « هنم اهاني رشا ىبح « انى ناك « ماع دعب ًاماع لامآلا اهيلع قلعي

 نويسابعلا رثكأ ىلاروصلا نم ىهو . جاهولا سمشلا عاعشب اهند نم طقست ىهو

 ى هلوق نمو « اهنان د فصوو اهتحئار نع ثيدحلا نم اورثكأ امك « اهوادت نم
 : اهسوثك نم سأك

 "ةيرضت شيقاونلاو قص نايتفب  اهّدَح ثركاب كيدلا يمك سأكو
 (9ْبَطقُت مث اهدا قّمفصي ًٌامَدْنَع تارفعزلا َّنأك فال

 امتروس ركاب وأ اهركاب هنإ لوقيو « اهافص ىف كيدلا نيعب اههبشي وهو

  اهتحنار نع انثدحيو « سيقاونلا عرق ىلع ةريدألا ىف هعم اهنوبرشي « نيصلخم قافرب
 دقو « مدنعلا غيصب طامخ رمحأ ًانارفعز اهروصتيل ىبح « هسفن ىف اهرثأو

 « اهي نوتفم فصو رمحلا فصي لازي ام وحنلا اذه ىلعو . ةيكز ةحار هنم تعطس

 : لوقي « هعاتمو هتذل لك ىهف « ًافارصنا اهنع عيطتسي ال هنأ انلعم
 و ١ »8 0 ع

 اب اهنم تيوادت ىرخأو ةذل ىلع ١ تبرش ساكو

 .اهباب نم ةشيعلا تيتأ ٌقرما ىنأ انلا معي ىكل
 نايق نم اهيف نوكي امو دورو نم اهيف ريني امو اهسلاجم نع ثدحتي ىني امم

 رصعلا ىف نوجناو رمحلا باحصأ دنع اناقلت ىلا ةروصلا سفنب «٠ برط تالآو

 نم هانضفر امو ةناويد ىلإ عجري نمو «هراعشأ نم هنو ام انقس امنإ نحنو . ىسابعلا ٠

 رخزت ةيرمخ هناسل ىلع اورجأ دقف « هرعشب ةاورلا ثبع ظحالي نأ عيطتسي هدئاصق
 ىبابعلا رصعلا ىف ىبرعلا رعشلا اونقتأ نم اّنمأو آبأ ىمراف هنأكو ٠ ةيسرافلا ظافلألاب

 ساون ىنأ دئاصق نم هه مقر هتديصق قرتفت لهو « صاخ عونب ةيرمحلا نف اونقتأو
 «ةيسرافلا برطلا تال آو راهزألاو نيحايرلا ءاعسأب ظتكت اهنإ ؟ ءىش ىف هبارضأو
 ىشعألا ناسل ىلع هئارجإو اهفيعاضت ىف رصم لينا هركذب اهعضاو هيلع لخبي الو
 اهيلع ىلصي ىسوجم اهبحاص نأ نم هئارظنو ساون ىنأ ناسل ىلع ىرجي ناك ام ضعب

 )١( ركابلا حابصلا ىف اهبرش : ركاب . 5
 جزم : بطقت . اهترج : اهدوجان . . اهتدحو اهتروس : اهدح .

 : مدنعلا . رمدلا دوجأ : فالسلا (١؟)
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 هتديصق ىف هسفن كلذ "لّدقو . ىسابعلا رصعلا ىف سرفلا ناجن قب اذاف . مزمزيو

 ًاضيأ ضفرت ىهو ؛ نيلوألا كولملا كاله نع ثيدح نم اهيف امل اهانضفر دقو “٠ مقر

 ىلط دقو دوسألا اهّنقز فّصوي ذإ «نييلهاملا قوذ ىلعوبنت ةيرمخ روص نم اهيف امل
 اوددمت دقو ىراكسلا فّصوي امك « حطبناو مان ىشبحب ىرتلا ىلع حربطو راقلاب

 لابحلاب اكارح نوعيطتسي الف حسك ريغ نم مهلجرأ مهلذخو ضرألا ىلع
 . ريطلا ضعب ديصل ةدودمملا

 عينص لالطألا دنع اليوط فقي ال هنأ انظحال هلزغ ىلإ هرمخ انكرت اذإو

 دقو « اهوحن هفطاوع فصوو هتبحاص فصو ىف ذخأي لب « نييلهاخلا نم هريغ

 نع ثدحتيف « سيقلا ئرما ةقلعم ىف ةثوثبملا ةيصصقلا ةروصلا سفن ىلإ دمعي

 : هلوق ةلكاش ىلع تاجوزتملا نم هتابوبحم ىلإ هلوصوو هتارماغم
 اَهَل اند مالظلا اذإ توندىتح اهُطوُحَي ّلظو اهاعرأ تْلِلظف

 "'!اهّلاحِطو هبلق َةَبَحْتبصَأف  هّتاش نع

 اهل الخ ذل بحاصل ْتلْخَق ًالفاغ اهنع تابوّراهنلا ظِنَح
 ' ايدام هلزغ نوكي نأ ىعيبطو . هتيغبب رفظي ىح « هلتاخيو جوزلا سلاحي وهف

 هلولا ىف ةدشو لزغلا ىف ةقر هدنع ظحالن اننأ ريغ « هرمخو هومل نم انيأر امل ًايرص

 ةصاخو « ةبابصو ًاعزج هيبنج نيب نم طقست داكتل هحور نإ ىتح « ةبوبحماب قلعتلاو
 : هتقلعم ةحتاف ى لوقي هيلإ عمتساو . عادولا نيح

 واما ا 6 0
 هنيع ةلفغ تيمرف

 مص.

 لجرلا اهنأ ًاعادو ٌقيطت لهو 2 ُلِحَتْرُم بكر لانإ َةَرْيَرْه ْعَدَو

 هنظ ام ركني هسفن ىلإ عجري ام ناعرسو « ليحرلا لبق اهعدوي نأ هبلق رمأي وهف
 اهفرعن امإ « نييلهاحلا دنع اهفرعن ال ةبابص ىهو . عادولا ىلع ربصلا نم اهيف
 ”قيقد هتلوحو « ةراضحلا هيف ترثأ ىذلا قيقرلا قوذلا بحاص ىبشعألا دنع

 هداجتسف ةقلعم لا قف هعم ضتماو « عضخم و هبح ىف للذتي وه اذإف ةديدش ةقد سحلا

 « لالطألاو رايدلا راثآ ءاكب ىف نييلهاشلا ةقيرط نع ًافرحنم هتيحاصب بشي

 نذإو « تايركذلا عم ًاديعب بهذي نأل ىعاد الو « هلزغو هبح عوضوم ىهف

 . ةأرملا نع ةيانك : انه ةاشلا 0(



 مك

 اهضراوعو اهرعشو اهنرشسب فصي ةراتف « ًانانتفا كلذ ىف اًستفم اهفصو ىف ذخأيلف
 قرغت امو ةنتافلا اهتعلطب سانلا قلعت فصي ةراتو « اهيسلسحو ةيناولا اهيشم فصي ةراّتو
 : بيرغلا تيبلا اذه انيلع دروتي نأ ثبلي الو « روطعو معنو فرت نم هيف

 لجرلا اهريغ ىرخأ قلعو ىريغ الجر تقلعو ًاضرع اهتقلع وو 32 2و ها م8#يب م يم 2و
 الجر بحتو « هنع ضرعت ىهو « اهبحي وهف « اهبحب هءاقش هيف روصي وهو

 ع دوعي ام ناعرسو . ةيناث ةأرما وأ ةاتف بحيو اهنع ضرعي لجرلاو ؛ رخآ
 : لاقف « ةرم تاذ اهراز نيح اهسفن ىلعو هيلع قفشت تناك فيك ركذتيف

 ّلُجَر ايكنمييَوو كيلعلْيَو اهرئاز تكج الل ةَرْيَرُه تلاق كو 9
 عجفتتل الإ ىتح « هيلعو اهسفن ىلع اهفوخو اهعايترا فصو ىف غلاب دقف

 زاتمي هنأو ىشعألا لزغ حضوي ام هلك اذه ىف لعلو . ًافعضو ًاقافشإ عجوتتو

 فطاوعل هريوصتو ةطرفملا هتقرب ىرخأ ةيحان نمو ىدام ىسح هنأب ةيحان نم
 نوعفدني لب « اهمتك الو اهمظَك نوعيطتسيالو اهب نوحوبي ىلا مهسيساحأو نيبحمل
 . مهقشعو مهملو نع نيربعم اهريوصت ىف

 رهظ ىذلا ىرضحلا رعشا ًاديهمت دعي هعيمج هرعش ىف ىشعألا نأ قحلاو

 تاعوضوملا هذه ىف وهف « هحيدمو هئاجه ىف وأ هرمخو هلزغ ىف ءاوس « هدعب نم
 مل عوضخلاو فارشألاو ءارمألا باطخ ىف ءاوس « رضحتم قوذ نع حصفي ًاعيمج
 «فافختسالاو مهب ءازيتسالاو هيوجهمب بعللا ىف وأ نمل للذتلاو ءاسنلا باطخ ىف وأ
 .. اهسوئكو اهئاندو اهسلاجمو رمحلا فصو ىف وأ

 ناك دقف « مهئاغلابم ىف نييسابعلا هبشي هانيأر اذإ بجعن ال كلذ دعب انلعلو .
 : ىننحلا ىلع نب ةذوسه ىف لوقي وه اذإف « هيحودمم روصتى مهلثم هسفن ىلع فرسي

 (')اًدِلاقملاقلَأل ىِراَسلاَرمهلاوأ اهعانقتقلأسمشلا ىرابيول ىَتَف

 داقناو هل "لذا رمقلا ىراب واو الجخ اهعانقت تقلأل سمشلا ىرابي ول وهف
 : الزغتم هلوق اهلثمو « ةطرفم ةغلابم ىهو . ًاراغص

 ىداني ةياور ىو « داقناو لذ : دلاقملا قلأ )١(
 سلا ىعمب ىرابي نم الدب
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 ٍرباق ىلإ ْلَقْنُي ملو ٌصاع اهرْخَت ىلإ آتْيَم ثدنسأ ول

 ''"رشانلا ٍتْيملل ابجع اي وأ, امم شانلا ةلوقي ىّتح
 نوري ال سانلا بجعو « ديدج- نم ةايحلا هيف تبدل اهرحن ىلإ ًاتيم تمض ولف

 نإ لوقيف « ًاطارفإ هتغلابم ديزي لق وأ ىشعألا غلابيو . ثوعبملا تيملا اذه نم

 . رباقملا نم ةربقم ىلإ لقني الو اهيف دلختي هايند ىلإ ثعبي نيح تيملا اذه
 ًاضيأ ظحالي لب « بسحف تاغلابملا هذه لثمب هفارطإ هدنع ظحالي الو

 اهظحالن « ةريثك تاركتبم ىلع اهنم عقي وه اذإف « روصلاو ةليخألا عنص ىف هقمعت

 اهرثك أو تاعوضوملا مدقأ ىف امنإو « رمحلا دصقنو ٠ بسحف ديدحلا هعوضوم ىفال

 عرتجت اهنإ هرعش ضعب ىف لوقي ذإ « ةقانلا فصو دصقنو « ةوادبلا ىف الوخد
 : لوقي « اهنم ىوطتت امل « ًاعارتجا ماكألا

 '"اماكإلا ٌعِرَتْجَت تألعلا ىلع 2 ْتَّطح َنْيَنَو ثامثآلا ام اذإ

 | ١ : ةرجاهلا ىف هتقان ةعرس ًاروصم لوقيو

 "ااهّلالِظ ىَِملا َلعتنا اذإ اره اهّقدي ناك حرش ةاالجب
 امنإ « هدنع انتفلي ىذلا كلذ سيلو « اهشدخي اره نأك ةروعذم ىرجت ىهف

 « اهفافخأ لظ الإ هتقانل قبي مل هنأب ةرجاحلا ىف لالظلا صلقت نع ربع هنأ انتفلي
 هاندشنأ ايف ةثوثبم ىهو « رمحلا ىف ةعرتخملا روصلا هدنع رثكتو .اهاطمخ ىف هلعتنت ىهو

 . هرعش نم

 هتليبق نم هيقباسو هيرصاعم ىلإ سايقلاب هظفل ةلوهس هدنع ظحالي ام مهأ نمو
 « هيناعم تّنقرف « ةراضحلاب رثأت هنأ ىلإ عجري اذه نأ ىف كشن امو «ةفرط لاثمأ

 نإ لب « "قر ىذلا هدحو هظفل سيلو «ىلهاج رعاشل فوعت مل ةقر هظافلأ تقرو

 اًنقحو . ةقباسلا هتايلزغو هتايرمخي أيوه اذإف «تنالو ىرخألا ىه تقر ةسفن

 كلذلو  هتوادب. نم ريثك ىلع ىَّْسي هنأ هدنعسحن انكلو « ةراضحلاب هلثم ةغبانلا رثأت

 )١( تاعفترملا : ماكإلا . ثومبملا وأ روشنملا : رشاثلا .
 ١٠( حرس . ةمخض ةقان : ةلالج (+) : تالعلا . تايئاولا : انه تامثآلا :

 . بناحلا : فدلا . ةلمس . تعرسأ : تطح . ةفلتخما تالاحلا



 ١ ضل
 فوكعلاو برطلاو وهللا ىلع لبقأف ىشعألا امأ «رمحلا ف ضاخ الو هلزغ "قري مل
 لبسي امم رثكأب هدنع رعشلا لهسي نأ اًيعيبط ناكف . نايقلا ىلإ عامسالاو رمحلا ىلع
 . اهسوعنو ةراضحلا ةقر هيف رهظت نأو « ةغبانلا دنع

 ةفخ ىف ًاضيأ رهظي لب ٠ بسحف هظافلأ ةلوهس ىف ةراضحلا ريثأت رهظي ال '
 ' وه اذإف « ءانغلاو تاينغملل هعاّمسا ةرثك هيف رثأ امنأكو « اهاقيسوم لامجو هنازوأ
 ماتلا اهنم مدختسي هنازوأ ىف عيونتلا ريثك وهو . ةصلاخ ًاماغنأو ًاناحأ هرعش ليحسي
 نايتإلا ىلع ردتقي ناك ذإ « دودحلا ىصقأ ىلإ مادختسالا اذه نسحيو « هوز جاو
 . ةنكمتملا قاوقلاو ةقيشرلا تاملكلاو ةبذعلا ظافلألاب

 ىلإ كلذ ىتدأ دقو « هيلع لح ام ةرثك اه نيئيش ظحالن نأ ىغبني هنأى لع
 باتك ىف ىنابزرملا الينا ع هله لتخ «هدئاصق ضعب ىف ةيسراف ظافلأ لوخد

 ىلع لمحن نأ حصي الو « نيلحتنملا عّنص نم اذه نأ هيف كش ال ىذلاو ٠ حشوملا
 . ه8 مقر ةديصقلا هنع انيحن ام وحن ىلع رعشلا اذه هنع ىحنن لب هببسب ىشعألا
 ' بولسألا ةروص نع اليلق كفني ىشعألا دنع بولسألا نأ وهف ىناثلا ءىبشلا امأ
 ىف رودت ىبلا ةدرفملا تايبألا هدنع دقتفن اننأ وه حضاو رهظم كلذلو «ىلهاحلا

 ىاعملا دشحو زيكرتلا ىف ةغبانلاو ريهز ةردقم هيدل نكت مل امنأكو « لاثمألاو مكحلا
 ىف هلوقك هراعشأ ىف نيمضتلا ةرثك ببس وه اذه ناك امبرو . ةليلقلا ظافلألا ىف

 : هناويد ىف لوألا هتديصق علطم
 ىلاؤس درت لهف ىلاؤس 2 لالطألاب ريبكلا ٌكاكب ام 2 1 * :
 2ك .ظ م مال

 رخفي ىلا هتديصق ىف هلوق كلذ نمو« ىناثلا تيبلا لوأ ىف "درت لعافب ءاج دقف
 ْ : راق ىذ موي ىف سرفلا ىلع نابيش بسلغتب اهيف

 (" ىلا نم ةاعسلا ىديأ ىلع دشأ 2 ةباصع نم ىأر ْنَم انّيَع هلل ' ١ آ هل اهل 4

 برحلا ىف نْوعسي نيذلا : ةاعسلا (؟) ةيبونج حير :ابصلا .رادلاراثآ. : ةنمدلا ( ) ١
 . اهوجيجبو 7 . اهوادتت : اهرواعت . ةنيل



 م

 01 تلقعناف اهتايار تعْلر دقو: . اهضيَت قر ءاحطتلا انتل

 انيع تملس الأ لوقيف « سرفلا شويجو نابيش ىنب نيب نيتيبلا ف نزاوي وهو

 انتثأ ىلا كلت نم بورحلا نوريثي نم ىلع دشأل اهنإو نابيش ىنب ةباصع ىأر نم

 ى لوصوملاو ةلصلا نيب لصف هنأ حضاوو . اهتايار قفختو اهتاذوخ قربت ءاحطبلا نم

 ى نيمضتلا اذهو . اهدنع فقي ةياهن لوألا تيبلل نأب فرتعي مل هنأكو ٠ نيتيبلا

 كاكفنا ىلع لدي هنأ مهملاو 2 دارأ نم هيلإ عجريلف ء هل لثمت نأ نم ربكأ هرعش

 لعلو « تايبأ وأ ناث تيب ىف همتي لب « تيبلا ىف همتي ال وهف « هدنع ريبعتل

 ىغتبي نيح هنأ كلذو « هرعش ىف اهب رمشا ىلا ليضفتلا ةغيص ةركك ببس وه كلذ

 ءهفصو قلسرتسي مث ءامب اًنيفنم أدتبم هيلع لضفملا لعجي ءىش ىلع ءىش ليضفت

 ىف هلوق ةلكاش ىلع ءأدتبملا ربخي ءاج فصولا اذه نم دارأ ام ىفوتسا اذإ ىح

 : اهبيط نم رشتني امو هتبحاص فصي ةقلعملا

 "لهم لبشُم اهيلع ةاج ءارضَع ةَبِشْعُم نرَحلا ضاير نم ةضورام

 5 لوتكم ٠ سلا ممعب رزؤم قرش بكوك اهنمّسمشلاكحاضُي

 49 ثلا اند ا - ديار ركن اهنم“ ”يبطأب اموت

 هب اهدمت امو اهلامج ًاحدام نيتبب ىف اهفصوو « ةضورلا وهو أدتبملاب أدب دقف
 ىلع ةضورلا هذه نإ لاق مث « اهتاتابنو اهراهزأ "سمشلا كحاضت فيكو راطمألا

 . ًارظنم ىهبأ الو ىذش هتبحاص نم بيطأ تسيل رطعلا اهاذش# اهسح

 رعشلا تاقلح نم ةمهم ةقلح دعني ىشعألا نأ انمدقام لك نم حضاوو

 وأ هتاعوضوم ىف ءاوس رعشلا اذه ىلإ اًحضاو ًاديدج فيضت ةقلح ىهو « لهاحلا
 . هناحسأو هماغنأ لامجو هنازوأ ةفش ىفوأ هظافلأ ةلوهس ىفوأ هسيساحأ ىف وأ هيناعم

 )١( تابنلا نم لاط ام هب دارأ : بكوك (#) . راق ىذ برقب عضوم : ءاحطبلا .
 ةكحاضملاب دارأو . ءاملا نم ناير : قرش تعفترا : تلقتسأ . ذوحلا : ضيبلا

 مي ارازإ سبال : رزؤم . راهزألا حتفت . تلعو
 مات : لهكم . رثاكتو هنم عمتجا ام : تينلا . عفتراو ضرألا نم ظلغ ام : نزحلا (؟) .

 تقولا وهو 9 ممج : لصألا (4) ضاير نم رضنأو دوجأ نزحلا ضاير مهدنعو
 . بورغلا لبق . راطمألا ريثك : لطه ليسم . تاضفخنملا



 رشع ىداحلا لصفلا

 ءارعشلا نم فئاوط

 ١

 ناسرفلا

 « ىعرلل لزنت بئاتك ' ىهف « ةيبرح ةشيعم شيعت ةيلهاللا ىف لئابقلا انيأر
 مهيلع ريغت وأ ءاهيعارم نع اهوصخ عفدت ىك ةحلسألاب رّهجت هسفن تقولا ىفو
 ًانابكرو نيلجار نوبراحي اوناكو . لبإلا ريغو لبإلا نم مهلاومأ بهنتو مهءاسن ىبستو
 دارتطلا ىف اهتعرسل ىلوألا ىلع ةيزم ةيناثلا ىف نوري اوناكو « ليخلاو لبإلا ىلع
 بورحلل اهضيورتتو اهمئارك جاتنتساو اهتنايصو اهتيب رتب و اهب اونو اهوبحأف « ةراغإلاو
 نم ارضع نوكرتي اوداكي ملف ٠ لهاخلا هرعش ىف اهل مهفاصوأ تراد دقو . قابسلاو
 سيقلا ئرما ةقلعم ىفو ءامهوركذ الإ ابيع الو ةلصخ الو « هوفصو الإ اهئاضعأ
 ىونغلا ليفطو ىدايإلا داؤود وبأ اهفصوب رهتشا نمو مهليحل مهفصو نم ةروص
 . ىديعلا لدندج نب ةمالسو

 اهيلع مهب رح ىف ةردان ةلوطب او رهظأ نيذلا ناسرفلا نم ةعامج» كلذك رهسشاو

 نيذلا امناسرف وأ اهسراف ةليبق لكل ناك دقف « نوريثك مهو ٠ مهنارقأو مهموصخل
 مهحامربنوح ولي و مهفويسنو رهشيو اهيلعنو زفقي فيكو الي وط ليخ ا بوكر ىلع نوب ردتي
 مهبورح ىف ةصاخو مهؤامسأ ًامئاد اناقلتو . مهتادعأ ىلإ مهتابرض نوددسي فيكو

 ًارأث اهنارين لعشأ ىذلا وهو « ىبلغتلا لهلهملا اهسرافو سوسسبلا برح لثم ةليوطلا
 ءاثر ىف رودي هرعشو . 2'١هّنقرأو رعشلا لهله نم لوأ هنإ لاقيو « بيلك هيخآل
 اهمئازه نع ًاكتف الو ةدش لقتال مئازه نم اهب هلزنيس امب ركب ةليبق دوو هيخأ
 بلغت هتليبقو ركب نيب عضوملا اذه ريغ ىف انمدق انك برحلا تناكو « ةقباسلا

 7٠09/١ . ٠ ىدادنبلل بدألا ةنازخو راد ةعبط ) فاغألا .ىف هرابخأ رظنا )١(
 505/1١ ءارعشلاو رعشلاو 4/0 ( بتكلا

 مككا وا



 نضل

 مهوعديو هموق سسمحي ىني ال ناكو . كلت رصتنت ةراتو هذه رصتنت ةرات ءالاجس
 0 : لوقي هلع مساو « ماقتنالا ىف ةراح ةبغر نع كلذ ءانثأ ىفاحصفم «لاتقلا ةلصاو» ىلإ

 و : 2

 تادراوب تكرت دق ىفإو

 انكرت دق 0 نب مامهو

 1 م ع

 ٠ يع . سا م و 7
 رجِح لهأ عيسأ حيرلا الولف

 ه - 7 0 .٠

 عءوس مويب موخولا انحبصو
 2 و

 انيبأ ىبيو ةوّدغ  اناك

 ا"ريبَعلا لثم رمد ىف اَرْيَجُب

 ا”روسثلا نم نامعْشَقلا هيلع

 4 روحشلاب ةكسألا ”قئفاذدت

 ""اربدُم ايَحَر ةَريَتُع ٍفْرَجب
 ("لروكذلاب عّرُي ضْيَبلا َليلَص

 دقو « ةزينع ةعقومو تادراو ةعقوم ىف ركب ىلع هتاراصتناب رخفي هنأ حضاوو

 اخخأ ةرم نب مامه لتق امك ركب ناسرف دحأ داسبعنب ثراحلا نب ريجي ىلوألا ىف لق

 تادراو موي نم لقأب ةزينع موي نكي ملو « موخولا ةريشع نم اولتق مكو « ساسج
 . ءاقللا رح نم ركب هتلطصا ايف

 ةعصعص نب رهاع ىنب سراف 2" ليسفُطلا نب رماع نيروبشملا مهناسرف نمو

 دجن طساوأ ىف نورشتني رءاع ونب ناكو « ًاسأب اهدشأو نزاوه رئاشع ىوقأ

 « ممن ىبب لزانم ىلرغو « نايبذو سبع لزانم ىلونج»و « زاجحلا رش

 ق بعك نب ثراحلا ىبو ةماعلا ىف ةفينح ىنب ىح ًابونج دتمت مهيعارم تناكو

 فص اوذخأ نايبذو سبع نيب بورحلا تبشن الو . نملا ىلامش ىف جحذمو نارجن

 نوب راحي دجن ظساوأ ىف مهراشتنا مهلعج دقو :اهفالحأو نايبذب تمدطصاف ؛ ىسبع

 (فواعملا راد عبط ) تايعمصألا 0

 . ه"/ه قاغألاو ١74 ص

 تثدح ةعقوم هب تيمس عضوم : تادراو (؟)
 : ريبعلا . سوسبلا برح ىبلغتو ركب نيب هيف
 . نارفعزلا
 : ماهو « خسفلا : روسنلا نم ثقلا. (؟)

 : 0 بيلك 0
 . ركب نم ةريشع .: موخولا (4 )
 ٌئاقو ىدح] هب تيم مضوم : ةزينع (ه )
 ريدم امهرادأ اذإ نايحرلاو . سوسبلا برح
 . ةحضاو ةروصلاو « ىرخألا ىف امهم لك ترثأ

 : ضيبلا . ةماعلاب ةيرق : رجح .(1)
 :روكذلاو . برضي : عرقي . برحلا ”دوخ
 . اهدشأو اهسبيأو فويسلا دوجأ
 , ةعبط ) ىاغألا ىف رماع رابخأ رظنا (07)
 هتمجرت مجارو © ه٠./1ه ( ىماسلا

 « 47 / ١ ةنازحلا رظناو 5.58 / !ءارعشلاو رعشلا
 ى ضئاقنلا حرشو 0٠ص نيرمعملاو ؛ة!/؟
 ص ةلبج بعشو 454 ص ميرلا فيف موي
 ةريسلاو ه1/ه ريثك نبا خيراتو +4
 .؟١/ 4# ةيوبنلا



 ١ نذل

 عم ليال هرشن ناويد ليفطلا نب ا دو

 ند ل لل ور وسلا ب ل اق

 موي ى ةردان ةلوطب رهظأ دقو . مايألا نم امهريغو قوحاس مويو مقرلا موي ىف نايبذ

 2 جحذم رئاشعو نيينارجنلا بعك نب ثراحلا ىبب ىلع هموقل ناكو حيرلا فيف

 ١١(: هلوق ةلك اش ىلع هرعش ىف اليوط هب ًىنعَو

 بج ةلسلس ىف صربألا نب ديبع ناويد

 ىننأ َنزاوه ايْلَع تملع دقل
 م2 ا 006 7 7

 هرك ب قونزملا ملع لفو

 2 م . 2 1 8

 ةقرجَز حامرلا عفو نم روزا اذإ

 يلبث دمام ١ معا م2 ع

 ةيازخ رارفلا نأ هتابنأو

 اعرش ىف مهحامرأ ىرت تسل "5 ىيحتانرا قزق تملا
 7 2و ا 1 ْ
 مهيلع د 2 اوملع دقو

 مو 6م .# -. 6

 هردصو ىرحن لب ىح تمرامو

 (9 رفعجةقيقح ىناحلاسرافلا انأ

 © رّهشملا حينُملا رك م هعْمَج لع

 ةريذت رغ ةيقخسا :ةلدلق
 (* ٍرْعُيو ادهج لبي مل ام ءرما ىلع
 (9ربصاف قرعلادجامناصح تنأو

3 ِ« 

 "9 رودملا رك حيرلا نيف ةيشع
 55 يا_وع هر »ع و 5

 نع ”ىلختتي ال هنأ فيكو « بورحلل هماحتقا ةعطقلا هذه ىف روصي وهو
 ىلإ دري لازي ال هنإ لوقيو « اهءاسنو اهءافعضو هتريشع ىمح ىبح « ةيب رحلا هتلاسب

 «ًاعفد اهيف هعفد فرحنا وأ اهنع روزا نإو « اهنم جرخ املك قونزملا هسرف برحلا

 لك نم هشونت حامرلاف « هب ىبأتلا ىلإ هسرف وعديو « توملا هنودف هراعو رارفلا امأ
 ىح « هعم ربصلا ىلإ هسرف وعديو « لابم ريغ هئادعأ ىلع ججبي وهو بناج

 )١( ص تايلضفملا 8١" . ) )4فرحناو لام :: روزا .
 . رذعب قأي : رذعي . ىزخ : ياخ (0) ىه اهلئابق نم ةعومجم : نزاوه ايلع (؟ )
 . ةددسم : اع رش (5) . ىمح : ةقيقحو . فيقثو رصنو مشجو دعس

 وهو راودلاب فوطي ىذلا 0و )0030 بالك نب رفعج ىفو  رماع ةريشع : نعي

 . مدلا : عيجتلا . تحري ام : تمر اه (48) حادق نم : عيتمل ..هنوق مسا : قونزملا )0م

 الكف . حادقلا ىف هنالوج رثكيو رسيم لا

 . اهف در اهنم جرخ
 نملا نم دورب : ريسملا . ريرحلا : سقمدلا
 . طوطخ اهب



 م |

 . نم هيف رهظأ امو حبرلا فيف موي هينيع مامأ عمليو « ًاعيمج رصنلا فرش الاني

 هسرف ردصو هرحن قرغ ىبح « لاتقلا ناديم ىف هعضوم حربي مل هنإ لوقيو « ةلاسب
 . ءامدلاب

 امهتسفانم بيسب « همعنبا ةثالع نب ةمقلعل هترفانمب انب رم اك رماع ربشاو

 -انب رمامك_امهميب ىَوسف « ىرازفلا ةبطْنق'نب مره ىلإ امكتحا دقو ءامهتريشعةدايس ىلع
 ىلإ ناعتت( لحفلا ) مردألا ريعبلا ىببكرك اهنأ » :اممل لاق ذإ ةروثأملا هترابع ىف

 . ةمقلع دض رماع فص ى اوفقو نمم ناك ىشعألا نأ مدقت دقو . « ًاعم ضرألا

 هقفوي مل هللا نأ ريغ « ةرجهلل عست ةنس ملسو هيلع هللا للص لوسرلا ىلع رماع دفو دقو.

 نوعاطلاب تام نأ ثبلي لو « هيلع نابضغ لوسرلاو « ههجو ىلع ىضف « مالسإلل

 . ةنس نيتسو نيتنثا نع
 ةيلاتلا مهايجأ ىف برعلا ةركاذ هب تظفتحا سراف مهأ نإ انلق اذإ ولغن الو

 « ىسبعلا ( دادش نب ورمعنبا ليقو) ١١ دادش نب ةرتنع وه رضاحلا انموي ىلإ

 ثرو دقو « ةبيبز اهل لاقي ةيشبح تناكف همأ امأ « سبع فارشأ نم هوبأ ناكو

 « هيتفش قةشت اهنع ثرو امك ٠ برعلا ةبرغأ نم دعي ناك كلّذلو « هداوس اهنع

 اودلوتسا اذإ ةيلهاحللا ىفبرعلا ةداع نم ناكو .ءاحّل هلا ةرتنع هل لاقي ناك كلذلو

 . ةعاجشو ةباجن اورهظأ اذإ الإ مهباسنأب مهوقحلي الو مهءانبأ اوقرتسي نأ ءامإلا

 سحاد بورح ىف ةلاسب نم هادبأ ام دعب الإ هل ًآنبا ةرتنعب دادش فرتعي مل مث نمو

 : '» لوقي كلذ قو ءممصلا ىف هباصأ ىذلا حرحلا اذه ركذي لظ دقو « ءاربغلاو

 ةركتاينان يا ءوطلا اين نع وع نارا
 (4) لَوْخُم م معم نم اًريختيِفلأ 2تظحالتو تمجحأ ةبيتكلااذإو

 ىناثلا هرطش امأ « لوألا هرطش وأ ىوبألا هلصأ مرك ىلإ ريشي هنأ حضاوو

 نمم ًاريخ هموق ىف ادغ ىبح « بورحلل هماحتقاو هتعاجش هنع بونتف همأ ةهج نم
 ناويدلا ميطو . « لهاجلا رعشلا راتخم » ةعومجم راد ةعبط ) قاغألا ةرتثع ى رظنا )١(

 ' .  نديلو ةرهاقلاو تو ريب ىف ىرخأ تاعبط 4/١ ٠١ ءارعشلاو رعشلاو ؟07/+ ( بتكلا
 . ”88 ص لهاحلا رعشلا راتخم 0 ا اوال اهدعي امو

 0 فيسلا : لصنملا . الصأ : ًايصنم (؟) نيواودلا حرش » ىرمتنشلا ةطوطخم ىف « ىعمصألا
 -. . ودملا ىلع مدقي نم ترظن : تظحالت ( 4 ) عبط دقو . ةيرصملا بتكلا رادب ع ةتسلا
 قى رصتخم حرشب ةطوطخملا صن اقسلا ىطصم

1 



 نقلا:

 اهامح نع دوذي الو هءانغ دحأ ةليبقلا ىنغي ال ذإ « مهتداس نم هلاخو همع .

 : لوقي ذإ ًارهاب ًاريوصت هتأرجو هتعاجش ةديصقلا سفن ىف انل روصيو « هدايذ
 همس للا ع ل

 ينس هيلا نإ اهئ
 ىملعاو ِكلابأ ال كءايح قاف

 ءا_ئو
 .٠

 ١ لرْعَمِب فوتحلا ضرع نع تحبصأ
 (”لهنملا سأكب ا نأ ديال

 م لعق مل نإ تراس كرما ىفأ

 'لزنملا ِكْنَّضِي اولزن اذإ لْثِم ْتَُتُم لمت ول ةّينملا نإ
 '"لظْنَحلا َميِقن اهسراوف ىَقْست امنأك هوجولا ٌةيهاس ليخلاو

 ببسب فلاتملاو هراكملا نم هاقلي دق امج هل هتبحاص فيوخت ىلإ عمتسي ال وهف
 ناسنإ لك دروم ةينملا نإ امل الئاق اهتادن نع هينذأ مصيل هنإلب « بورحلا ىلع هتفابت

 نوصت نأ اهوعديو . بورحلا ناديم ىف آفيرش قوم نكيلف ٠ تومأ نأ دبالو
 ًاعفادم هموق نع الضانم تومب نأ هل ريخو « لاح لك ىلع تيم وهف « اهءايح
 « هسفن ىف مخضتي نأ هتلوطبب هساسحإ ثبلن الو . مهئافعضو ملافطأو مهتاسن نع

 « هتقلخو هتروص لثم ىف تناكل لاثم ىف تقلخ ول ةينملا نأ روصتي وه اذإف
 مههوجو ةحلاك ناسرفلاو «برخحلا لوه نم ةمهاس ليخلاو « فوفصلا محتقي وهو

 . لظنحلا عيقن نم نوب رشي امنأك

 تلاز امو « ةيلهاحللا نم ةردانلا ةعاجشلاو ةيسورفلاب ةرينع ةروش تراط دقو
 « ةيب رحلا ةلوطبلاو ةلاسبلا فىلعألا مهلثم وهف «مويلا ىلإ برعلا ناهذأب ةقلاع هاركذ

 ”ةذايلإ دعت نأ نكمي ىتلاو همساب ةفورعملا ةمحلملل ”ةاون هرابخأ نم تذخّشتا دقو

 “ مورلا دالبو ناريإو ةشبحلا ىف اهجراخو ةيب رعلا ةريزحللا ىف براحي اهيف وهو « برعلا

 ةصقلا هذه تناك كلذبو « نييبيلصلا لزانيو « سلدنألاو ةيقيرفإ لامشو جنرفلاو

 ةيمالسإلا حوتفلا ىفو ةيلهاحلا ىف مهتيسورف ةمحلمو برعلا خيرات_صخلت ةريسلا وأ
 . برغلاو قرشلا ىف نييبيلصلاو مورلا عم مهبورح ىف حوتفلا دعبو

 ىذلا ىلهاحلا سرافلا ةرتنعب ىبعن امنإ « ةروطسألا ةرتنعب نآلا ىبعَن ال نحنو -.. .

 )١( فلاتملا : فوتحلا .
 دروم : لهم (؟) .

 ) فوصو ىظفحا : ىقا (؟ .

 . قيضلا : كتضلا (4 )
 . ةريغتم : ةهاس )20



 مبا

 : هتدالو ةمه٠ لسغ كلذبو « ءاربغلو سحاد بورح ىف لاطبألاو نارقألا خود

 نع داك هو ع وع لكدا# هنأ هيف كلشال ىذلاو « هيتفش حسلفو هنولو

 . ةيقلخ وأ ةيونعم ةيسورف ةيداملا هتيسورف ىلإ

 اهباحصأ سوفن ىف تثعب ةيلهاحلا ةيسورفلا نأ ةماع ةفصب ظحالن نأ دب الو
 نم ةعومجم ًامئاد نونغتي مه اذإف ةلماكلا ةءورملاب ساسحإلاو ىماستلا نم ًابرض

 مهئافوو ضايفلا مهمركنع نوثدحتي هارتسف مهيف "أرقاو  ةديمحلا لاصحلاو لئاضفلا

 دهعلا ىلع مهظافصحو قاشملا لمحتو دئادشلا ىلع 0 مهتزعو مهنفنأو مهملحو
 هدنع ِهاّمت هنأ اًنلظ نظنو « ةرتنع راعشأ ىف حضاو بناج وهو . راخللا ةيامحو

 « ةمأ نبا هنألو «هداوسل هيلع اهابأف كلام همعنم ةلئبَع بلط هنأ نم ةاورلا هصق ام

 ريغ هيف فشتسن نغت وهو « مورحملا بحملا ىنغت هتايح لاوط اهب ىنغتي لظ دقو
 بحلا رعشل آبأ ”دعينأ نكمي ناك "مث نمو .سأيلاو نزحلاب ساسحإلا نم ليلق
 ةليبنلا املالخو املاصخي ةيبرعلا ةيسورفلل ًابأ العف دعي امك « برعلا دنع ىرذعلا

 ىوطنا امو مهتيسورفل الاثم اهنم اوذختاف « نييبيلصلا راظنأ تعرتسا ىلا ةيماسلا

 . 217 راع بح نم اهيف

 وهف « ةعيفرلا ةيقلخلا هلثمب كبل رسأي هدجتسف ةرتنعراعشأ ىف رسصتبلا دادرَو

 ىغبي ال ة ةرشاعملاو ةطلاخا لبس اياجسلا حمس هموق ليبس ىف هسفنل هلذب و هتيسورف عم

 لّوحت ملظ نإف « ملظلل نيكتسي ال هنكلو ملظي الو ىغبلا لمتحي الو هريغ ىلع

 دسفت ال اهنكلو رمحلا برشي دقو . هملاظ ىلع ىتأي ىح فصاعلا راصعإلاك

 « سفن بيط نع كلامي ٠١ لك الذاب ىّبل تامركملا ىعاد هاعد اذإو «هتءورم

 : اًبح اهب هبلق ضغّش ىتلا ةلبع همع ةنبا ًابطاخم هتقلعم ىف  لوقي

 _ملظَأ م اذإ ىتقلاخُم حْمس  ىننإف تملع ام ىلع ىنْنأ

 ""مَقْلَعلا ممطك ٌةتقاذَم رم لماي لظ نإف تيملط اذرف

 . اهدعب امو 4 458 ص ةيسورفلاب هزحلا .تنارويد لول ةراضحلا ةصق رظنا (1)
 . هيرك : لماب )١( صاخلا سماخلا لصفلا « عبارلا دلجملا نم ثلاثلا



 لضفملا

 ٠ 0 مَلْكِي مل ٌرفاو ىضْرِعو ءىله كلهتسم ىننإف تبرش اذإو
5 0 
 ىمركتو لئاش تملع امكو ىَدَن نعرصقأ امف توحص اذإو

 فيكو نارقألا عارصو ملارلاو نءعطلا ف هتلاسو هتاسو رف نع اهملإ هدو

 دوعب نأ ثنبلي الو . سو قرح 7 نم ظاوشك'وأ كالا همي ع بصتي

 ("! منعا د عر ىَعَولا ىشغأ 2 ىننأ عئاقولا دهش نم .كربخي

 و ددرتيف بالسألا دنع ا6أ ءاببوطخو بورحلا لاوهأ ىف ىف مادلقتي وهف

 اعإو 2 مانغلاو بالسألا لجأ نم براح ال هنإ . اهيحاص سيل هنأكو ففعتيو

 « هتمارك نع ه هرعش ىف انئدحب لازي امو . راصتنالا فرش هموقل بسكيل براخحي

 : "©" هتيمال ىف لوقي « ناوطاو مضلا لبقي ال هنأو هتزعب ىوقلا هروعشو
 لَكأملا ميرك هب لانأ ىتح  هّلَطَأو ىرّطلا ىلع تيبأ دقلو

 لازت ام ةلكاشلا هذه ىللعو . ءىندلا ثيبحلا ماعطلا نم ريخ توملا ىح عوجلاف

 لبنلل ةروص عورأ ىلإ هدنع تعفترا ناعم ىهو « ةليبن ناعم هراعشأ ىف اناقلت

  هتقلعم ق  لوتي ؛« مهءامد كفسي نيذلا دئارقأل قري هاريل ىح « ىلحلا

 : مهدحأب هشطبل ديذشلا لاعفنالاو رثأتلا هذخأ دقو

1 : 0 00 9 

 (© مرحمعب انقلا ىلع ميركلا سيل ةّبايث ليوطلا حئمرلابكككشف

 لاطبألا ةتيم تام هنإ لوقيو « ًاكرك هوءديف « همصخ ردق نم عفري وهف
 هشياعي ىذلا هسرف وحن قيمع ساسخإ هسفنب شيجي ناكو . لاتقلا ةحاس ى ءافرشلا

 هحو رجو همالآ ًاروصم لوقي ؛ مهحامرو هئادعأ فويس هنم لانت نيح هرشاعيو

 : ةيسفنلا هحورقو ةيدسحلا

 عوحلا هب ديريو « نطبلا روم : ىوطلاو : . حرج : لكي )١(
 5 . ديدشلا . برحلا : ىغولا (؟)

 . هتدبو هدسج بايثلاي ديري )00 -6 "خال ص اقسلل لهاحلا رعشلا راتحم 2(



 ميو

 راحل ةرْبعب ىلإ اكشو

 ىمْلَكُم م ءالكلا مِلع ول ناكلو

 تايبس ءاسنلا لماعي ناك ةمحرلاو ةقرلا هذببو . هسفن نم ةعّضب هسرف امتأكو

 ةيبسلل اكو . اهلهأ ىلإ اهقادص ءادأ دعب الإ اهب رقي مل ةأرءا ىبس اذإف « تايبس ريغو

 ضغي هنإف ٠  قيدص ةجوز تناك اذإ ةصاخو « هراج ةأرمال كلذك اهم رح

 : ©"7لوقي « هاوهو هبلق اهعبشتسي الو اهنع هفرط

 ""اهالرم اهَرهَم َىفوأ ىتح نطوم ىف اهّسفن ىثنأ تمتسا ام
 (اهاشغأ ال برحلا ىف اَرَغ اذإو اهليلَع دنع ّىحلا ًةاتف ىَنْعَأ

 قراج ىل تدب ام ىنّرَط ضو
 يقلل ١ يلم هنرطما منع رع د

 اهاراعج رانج اضرار
 اهاوه جوجّللا سفنلا

 بح اهزارط ةءورم ىهو « ةلماكلا ةيلهاحلا ةءورملا انل روصي هلك اذهبي ةرتنعو
 ءانثأ ىف دجن ىداوب ىف عاش امنإ بحلا اذه نإ اّنقحو «ةلبع همعةئبال فيفع ىرذع

 برعلا سوفن ىف مالسإلا اهّشَب ىلا ةيحورلا ىناعملا ببسب « ىومألا رصعلا
 ةرثع لثم ناسرفلا نم دارفألا ضعب دنع رهظ امنإ « ةيلهاحلا ىف عشي مل وهو
 رعشتسي كلذ هلعج دقو « هيح ىف ًاضيأ لب « بسحف هقلخ ىف ال ىاستي ناك دّقف
 اهبحن ىضمو . هتنبا نم هجوزي ملف 323 همح ضفر نييح نزح او ىمسألا نم ليلق ربع

 عاذلملا داؤفلا هيفو اهؤاقنو سفنلا ةراهط هيف ًامورحم آسئاب اًبح لق وأ « ًافينع ان

 : (9 لوقي « هتاربع هحضفتف هنزح ظكي ىذلا

. 
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 (9 لّمْحِملا رهظ قوفكٌعرمد تفرذ ةكْيأ ىف ةمامح ءاكب نمفأ

 )١( روزأ : ىثغأ (4) : نابللا . فرحناو لاه : روزا .

 . م0 لهاحلا رعشلا راتخحم (ه) نينآلا هيش هيف ليجص . محمحتلا . ردصلا

 . تلاس : تفرذ . ةرجش : ةكيأ (1) . ٠04+ ص لهاملا رعشلا راتخم (؟)
 . فيسلا ةقالع : لمحملا . اهسفت نع اهدوار :ةأرملا ماتسأ (؟)
 . لاتقلا نطوم : انه نطوملا



 مل

 موسرلا هجيبت اكو « اهبوص نم ببي ىذلا مسنلا هجيبي اك" هجيبي مامحلاف
 : هتقلعم ىف لوقي « هبلقبو هلقعب نينحلا ثبعي ذإ « لالطألاو

 " َّكْيَهلا ٌمأ دعب َرفقأو ىَرْقَأ ةدهع ٌمداقت ٍلّذَط نم َتيْبُح
 مركلا بحمل ةلزنم ىنع هر تالف - تلزندقل
 هفرط عتمل نكلو « ةيسح ةياغل ال ءاهتيؤر ىلإ ديدش أمظ نع ربعي هارن ًامئادو

 هتارماغم هتقلعم ريغو هتقلعم ىف اهل مدقي هنأ هدنع ظحالي ام مهأ نمو . اهلامجي

 ىمحيو هموق نع دوذي اهلجأ نمو «لاتقلا ىف لسبتسيو براحي اهلجأ نف « ةيبرحلا
 اهايخ عملي لاتقلا دتشي نيح ناكو . هدماحتو هبقانم لك قوسي اهلجأ نمو «مهامح
 : لوقي ء جئاحلا روثلاك عفدنيف هينيع مامأ

 ىدنم ٌرُطَفَت دنهلا ضييو ىنم لهاون حامّرلاو كتركذ دقلو
 | مشسيحلا كرْفَف قرابك تعمل امنأل يفويسلا ليبقت َتْدِوَوف
 هئادعأ فويس هب ثبعت نيح يح . برحلا ىتغو ىف امل ركذلا مثادوهف

 اهركذي نأ ورغ الف « رماغيو رطاخيو براحي اهلجأ نم هنإ ٠ مهحامرو
 « مستبي لب « سبعي ال راض دسأ ىلإ لوحتي وه اذإف « ةجرحلا لاتقلا تاعاس ىف
 . رصتنم هنأب نمؤيف « فويسلا قيرب لالخ نم هل ىارتت اهنأل

 ةيبرح ةيسورف حبصت ملف « ةرينع دنع ةيسورفلا تلماكت وحنلا اذه ىلعو
 فيفعلا رهاطلا بحلا اهيف « ةيماس ةيقلخ ةيسورف تحبصأ لب © بسجف
 ةيسحلا ةيدسحلا تاياغلا نع هبحاص عفتري ىذلاو ىلعأ الثم ةبوبحملا نم لعجي ىذلا

 اياندلا نع ىماستلا اهيفو « بلقلا ءاقنو سفنلا ءافص نع مت ةيحور تاياغ ىلإ

 روعشلاو فهرملا سحلاو ةماركلاو ةزعلاو ءابإلاو ةفنألاب سوفنلا الي ىذلا صئاقنلاو
 تمدقت نأ دعب نييئاطلا ناهئبن ىنب ىلع هل ةراغ ىف لتنق هنإ لاقيو . قيقدلا
 ..., 9 هفنأ فتح تام لب لاقيو « هماهس نم مهسب مهتامر دحأ هباصأ ذإ ٠ نسلا هب

 . ؟؛هر//م فاغألا رظنا (؟) , فكي ناك نيمالع ا نقار قفا(



 اخكن

 كيلاعصلا 0١

 « ةايحلا ءابعأ ىلع هنيعي ام لاملا نم كلمب ال ىذلا ريقفلا ةغللا ىف كولعصلا

 لدت تذخأ دقف « ةصلاخلا ةيوغللا اهلالد دنع ةيلهاحلا ىف ةظفللا هذه فقت ملو

 : تاعومجم ثالث مهيف زيمن نأ نكمبو . قرطلا عطقو تاراغلل نودرجتي نم ىلع

 ىدزألا زجاح لثم مهرئارج ةرثكل مهلئابق ممملخ نيذلا ذاذشلا ءاعلخلا نم ةعومجم

 « دوسلا تايشبحلا ءانبأ نم ةعويو « ىتيسقلا ناحمطلا ىنأو ةيدا ”دّسحلا نب سيقو

 ارش طّسبأتو 2 كلنيسللسلا لثم مهندالو راعل مه : موقحليإ و مهؤابآ مالي نبع

 000 مهبارضأو م اومسف مهداوس ىف 0 نوكرشتسي اوناكو « ىرسفشتسشلاو

 اهنأ ريغ « تايشبحلا ءامإلا ءانبأ الو ءاعلسمللا نم نكت مل ةثلاث ةعومجمو « برعلا

 « ىسبعلا دّرولا نب ةورع لثم ًادارفأ نوكت دق ذئنيحو «ًافارتحا ةكلعصلا تفرتحا

 ةكم نم برقلاب نالزنت اتناك نيتللا مهو ليه ىليبق ل ثم اهتمرب ةليبق نوكت دقو
 . ىلاوتلا ىلع فئاطلاو

 ةروثب مهسفنأ جومت امك « عوجلاو رقفلا تاحيص ًاعيمج هراعشأ ىف ددرتتو
 سارملا ةدشو سأبلا دنع ربصلاو ةعاجشلاب نوزاتمب و «ءاّحشألاو ءاينغألا ىلع ةمراع

 ةدش ىف مهب لاثمألا برضتل ىتحو « نيثا دعلاب نومسيل ىتح و دّعلا ةعرسو ءاضملاو
 مهنع ىورتو 6 ىرسفسسشلا نم ىدعأ مو « كليسلسلا نم ىدعأ » :لاقيف «ودعلا

 ناك و هنأ نم ارش طبأت نع لاقي ام كلذ نم « بناخلبا اذه ىف ةريثك صيصاقأ
 ناكف «ةمئاق هل قت مل عاج اذإ ناكو« نينيع ىذو نيقاس ىذو نيلتجِر ىذ ىتداعأ
 هدانا ىح ؛ 0 2 هفلخ ىرحجبي مث « « اهنمسأ هرظن ىلع ىتنيف « ءابظلا ىلإ رظني

 مهم ريثك ناك ودعلا نونسحي اوناك انكو . 2 " هلكأيف هيوشي مث « هفيسب هحيذيف

 29 ماَّحّتلا ىمسي سرف كليلسلل ناك هنإ لاقيو « اهيلع ةراغإلاو ليحلا بوكر نسحي

 .؟١١1/رم فاغألا (؟) فسويل كيلاعصلا ءارعشلا ىف ًاثحب جار 00(

 . 1١88 ص ىلاقلل ىلامألا ليذ (؟) . (فراعملا راد عبط ) فيلخ



 ف

 .(9لمرقف درولا نب ةورع سرف مسا امأ, 27 موُسمحَتلا ىمسي سرف ىرفنشلاو

 . تاعامج- ىف ًانايحأو ىدارف ًانايحأ نو ريغي اوناكو

 قرط نودصري اوناكو ءبصحلا قطانم اهيلع نوريغي ىلا قطانملا ركأ تناكو
 اوناك مهنأ كلذ ىنعمو ٠ ةكم ىلإ ةدصاقلا جاجحلا لفاوقو ةيراجتلا لفاوقلا
 ةنيدملاو فئاطلا نم برقلاب نورشتني .اوناك امك ةارسسلا لابج ىف اهوح نورشتني

 قرطلا عاّطق نم نابؤذلا ءالؤه رثكي تاهحلا هذه لك ىنف ةيلامشلا نملا فارطأو

 نوحدمتي كلذ ءانثأ ىف مهارنو مهتارماغمب نونغتي مهراعشأ ى مهو. . ءارحصلا ةنصارقو
 مهدنع سحن اننإف ًاضيأو ٠ لهألاو براقألاب ربلا نم ًاريثك مهيف ىرن اك مركلاب
 شاربخ وبأ كلذ انل روصيو « ةايحلا ىف ةماركلاب روعشلاو عفرتلا نم ليلق ريغ

 : (9لوقيف ”ىل ذملا سهام 2

 .٠ ١ هكهم ع . 8 ها 4 ّ

 (*!ىرجالوىنايث سندي مب هذيف ىلع ىتح عوجلا ىوثال ىنإو

 (" يطاذجّلَرُمللىَسمَأ ٌدازلااذإ ىهتنأف حارقلا ءاملا قبتغأو
 معْطلاِب كلايع نم ىريغ ٌرْيأو هنيملعت دق نطبلا عاجش ٌّدرأ .8 و - ّ

 معَ ىلع ةايح نم ريخ تومللو ةّلذو مغرب ايْحَأ نأ ةفاخم

 نأ نود « هنع فشكني ىتح ٠ عوملا ىلع .هصي هنأب هجوزل رختفي وهف
 « ماعطلاب سوفنلا ءاحشأ هلوح نم مخعتي اهب حارقلا ءاملا هيفكيل هنإو + مض هيف هقحلي

 ىح هعنصي كلذ لكو . هدالوأو هلايع هب رثآ ماعطلا دجو نإ ىبحف وه امأ

 ةعيفر ةيقلخ ةيلاثم نع رسبعي درولا نب ةورع ليلق امع ىرنسو . لذلا راعب مصوي ال
 ىلهاحللا رصعلا رخاوأ ىف ةكلعصلا تلوحت امنأكو . ةرتنع ةيلاثم نع الامج لقت ال

 اوناك مهنكلو « ببللاو بلسلا ىلع موقت اقح ىهو «ةيسورفلا ماظن هبشي ماظن ىلإ

 ريك ىنأ لثم نم ليذه كيلاعص ىف "أرقاو « اي رك اديس نوبهني الو نوبلسي ال
 ىلع وأ ةايحلا ىف هتيلاثم كولعصلل دجتسف مهريغو ارش طبأتو كيلسلا ىفو ملعألاو

 . 45/9١ قاغألاو ١١7/١ (ةيرصملا ةمجرتلاو فيلأتلا ةنحل ىف عوبطملا هناويد ) ١(

 . هسيح ليطأ : ىوثأ ( 4 ) . ١+ نص رشنلاو
 : حارقلا . ءاشع برشأ : قبتغأ (0) . ٠٠١ ص ( رئازخلا عبط ) هئاويد (؟)

 . ليخبلا : جلزملا . قاصلا بتكلا راد ةعبط ) نييلذهلا ناويد 2(



 باب

 ' كلذ ناكنإو ءربلا نم آعيفر اًسقلخ ىوتسم نوروصي نم مهْنيِب نم دجتس لقألا
 دنع اليلق :فقنو ةمذالو ادهع عرب. ال احانغش شاع مهنم اقيرف نأ نم عمال

 . درولا نب ةورعو ىرفنشلاو ارش طبأت مهو «ةنسلألا ىلع ًانارود مراكأ أ
 ىف دعيو نايفس نب رباج نب 27 تباث همساو مهف ةليبق نف ارش طبأت امأ

 لب ليقو ٠ اهداوس اهلع ثروف « ءادوس ةيشبح ةمأ نبا ناك ذإ « برعلا ةبرغأ

 ليقف «ارش طبأت» هبقل ليلعت ىف ءامدقلا فاتخاو . ةميمأ ىمست مه نم ةرح ةمأ
 ىضمو ارش طبأت : تلاق هنع تلئدس املف « جرخو ًافيس طبأت ذإ همأ هب هتبقل

 . ىعافألاب ًاثيلم آبارج طبأتي هتأر اهنأل كلذب هتبقل وأ هتمس لب ليقو « ههجول
 تايانج نم بكتري ناك ام ةرثكل بقللا اذهبي هتبقل ىلا ىه هتليبق تناك امبرو

 تام هابأ نأ رهظيو . هذفني نأ ديري اًرش هئاوطأ ىف امئاد لمحي هنإ ىأ « رئارجو

 هجارخف « ًاريبك آكرلعص ناكو « لذ ا ريبك ىأب همأ تجوزتخ ٠ ريغص وهو
 ىف رثأ ةمأ نبا هنأبو هب هل هتريشع رييعتو هداوسل ناك امبرو « هتلكاش ىلع
 رخآ كولعص امهقفاري ناك اك هتاراغ نم ريثك ىف ىرتفْسسّسشلا قفاري ناكو . هكلعصت

 ةروثنم ةريثك ًاراعشأ هل نأ ريغ « عوبطم رعش ناويد هل سيلو . قارب نب ورمتىمسي
 صصقلا عباطب ةعوبطم ىهو « ةفلتخم تارماغم هل ىورْتو « بدألا بتك ىف

 نف ءراعشأ نم هيلإ بسن ايف ًاعساو ًارود بعلي نأ لاحتنالل حاتأ امم « ىبعشلا
 7 : هلوقب لهتست ىلاو هلاخخ اهب ىثري هتسامح ىف مامت وبأ اهدشنأ ىلا هتيمال كلذ

 .(" رمحألا فلخ هايإ هلحن امم اهنأ ةاورلا ركذ دقف «علس نود ىذلا بعشلاب

 0 راعشأ نم هل ىورسي ام لاختنالا نم بابلا اذه ىف لخ”دش نأ نكميو

 اهلعج ةليوط ةديصق تايلضفملا بحاص هل ىور دقو . لوغلل وأ ”نجلل هعاقل اهيف

 ىدحإ نع انثدحي" نأ ثبلي الو «فيطلا نع ثيدحلاب اهلهتسي وهو « هباتك ةحتاف

 ىف ةليحي ىلع قارب نب ورمعو ىرفنشلا هيقيدص عم ةلشافلا هتارماغم وأ 0

 « ةعراب ةليح اوربد هيبحاصو هنأ ريغ مهنثوأ ءام ىلع انك ملاو دّصْرأ اذإ « فت

 و ولا د وع

 | قف ةديصقلا لع ىزيربتلا قيلعت رظنا (؟) رعشلاو» . 4/14 فاغألا ف هتمجرت رظنا )١(
 . ةسامحلا ناويدل هحرش .- ىليويسلل ىغملا دهاوش حرشو 907١/١ ءارعشلاو

 ا ٍ . 55/1 ةنازهلاو ؛م ء ١١ ص
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 مهعارس ىل اًوَرْغَأَ» اوحاص ةليل
 ةمداوق ا اوُدحْتح امك

 268 . 0. ا 2

 رذع اذ سيل ىم عرسأ ةىش ال
 . و .٠ -

 "قارب نبا ىَدْعَم ىدل نيتكْيَلاب
 هو م 2» .٠

 (9”قابطو ثَش ىذب فْشِخ م وأ
 9 5 ل ُ

 (©قافخ ِدّيرلا بنجب حانج اذو
 و

 (9قادّيَغ ٌدشلا ٍضيِبَق نم لاوب
 هفلخ نم اوعرسأو هب اوحاص ةليل ةليجي ىلادّدع تاف فيك ركذي هنأ حضاوو

 « ةيبظلاو ملظلا نم عرسأ ادغ ىبح هوراثأ مهنإ لوقيو « قارب نبا هبحاصو وه
 رصقت تحبصأ ريطلا ىتح لب « هوأش قحلت ال دايحلا ليلا تحبصأ ىحو
 ىذلا هلاثمأ نم كولعصلا ةروص انل مسريف ىضع و .هنونج ج انأكو 2 هو دع نع

 : الئاق « هّلجيو هردقي

 .لّوِع اذ تنك نإ ىلَوِع انك
2 0 

 و« 3 - #-.و -
 ةرشاوت دتمم ٍبيبانظلا ىراع

 ةيِدنأ ٍداَهَك ةيولأ لاَمَح
 يب

 .هِ 22 2

 هب ثيغتسأ ىوزغو ىمه كاذف

 .ودع : ىدعم . عضوم : ناتكيعلا )١(

 : مداوقلا . اوراثأو اوكرح : اوثحشح (؟)

 : صحلا . نيحانحلا شير نم سأرلا لي ام
 « هتعرسل رسكتو هشير رثانت ام وهو صحأ عمج
 . ةيبظلا دلو : فشحلا . ملظلا كلذب ديري
 . ءارحصلا تاتابن نم : قابطلاو ثشلا
 لبقأ ام : رذعلاو . سرفلا : رذعلا اذ (")

 ديري : حانج اذو . هجولا ىلع ةيصانلا رعش نم
 ..لبخلا فرح : ديرلا . ريطلا

 . برحلا قف بلسي ام : بلسلا (:)
 . عيرسلا : ضيبقلا . لقعلا بهاذ : هلاولأ
 . عساو : قاديغ . ودعلا : دشلا

 توصلا عفر هلصأو «ةثاغتسالا :لوعلا ( ه )

 "قابس ٍدمحلا بسكب ريِصَب ىلع
 قافرأ نيب اده توصلا عجرم 0 ةا“ ا

 قى . ىهاو مهد رح م ( قاسَع ءاملا ىهاو ّمْدَأ جالذم

9 - 9 

 (8قافآ باوج ةمكحم لاوق

 (4)قاعت سأرلا فاضب تشغتسا اذإ

 . ليوعلاك

 . ًايهان ًارمآ حيصي : توصلا عجرم )30
 . ظيلغلا توصلا : دهلا . قافر : قافرأ

 )2 محللا فيفخ : بيبانظلا ىراع )0عغ20

 قورع : رشاونلا . قاسلا مظع بوبنظلا لصأو
 لوط نع ةيانك رشاونلا دتم . عارذلا رهاظ

 . ليللا : مهدألا . قلحلا لامكاو عارذلا

 .ةملظلا ديدش :قاسغ . ديدش هرطم : ءاملا ىهاو

 . ةلصافلا ةملكلا : ةكحملا 6

 : سأرلا فاض . ىدصقم : انه ىوزغ (9)
 : قاعن . هوزغ ةرثكل هدهاعتي ال رعشلا ريثك
 . حايصلا نم رثكي
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 فصتي ىذلاو هتاوزغ ىف هكرشي ىذلا ىلاثملا كولعصلا اذه ىلع لّوعي امنإ وهف
 رومضبو قافرلا نيب هتماعزو هتوص ةراهجي فصتي امك « هتريشع ىف دماحملا ىلإ هقبسب

 تناك اذإ ىتح ةرطمملا ةملظملا ىلايللا ماحتقا ىف هتأرجو هتبالصو هتوقو همسج

 بئاص ىأر اذ ناك ملسلا تناك اذإو « اهءاوا لمحي ىذلا اهيف مدقملا ناك برحلا

 ةلصحخخ لاصحلا هذه ىلإ فيضي نأ ىبسي الو . اهتيدنأو ةريشعلا سلاجم ىف ددرتي

 « هيف هطارفإو همرك ةرثك ىلع هلذعي صخش نيبو هنبب ًاراوح اهلعجيو « مركلا
 : لوقي « ًاديدش ًارجز هرجزيو « هدغل ءىش ىلع قبب ال هنإ ىح

 '"0يقاَرْحَت ىأ ىدّلج موللاب قرح يبشأ ةلاَّذَح ةلاّدَعل نم نب
 "”قالْعأو رب نمو قدِص بوث نم وب تعنق ول الام تكلهأ لوقب
 "قاب هتيقبأ نإو عاتم لهو َةَقَتْمَم مْرّللا ضعب نإ ىلذاع

 ىذلا كولعصلا نأ ىلع حوضو ىف لدي ام اهقبس امو تايبألا هذه ىف لعلو
 ةيسرفلا تافص ًانايحأ هيلع سكعنت تناك ةيلهاحلا ىف قيرطلا عطقي ناك

 لف ىح هتارماغع موقي ارش طبأت لاز امو . قالخألا ىف ومسنم هرصعل تعب امو

 . للي ”له لزانمب هتاراغ ىدحإ ىف

 وهف «ةينميلا ةيدزألا رتجحلا نب (©9 ساوإلا ةريشع نم ناكف ىرتفئنشلا امأ
 تداح ةيقيح ءامج. نأ 1*2 هاقعلا ظيلغلا هاتعمو ؛همتا لديو © بسلا ناطق

 ىف دنع كلذلو اهداوس اهنع ثرو دقو « ةيشبح ةمأ ىهف « همأ لبق نم هيف ىرجت

 برطضيو « منهَف ةليبق ىف أشني امنإ « دزألا ةليبق ىف أشني هارن الو .برعلا ةبرغأ

 كلذ نم هنووري ام برقأ ناك امبرو « اهب هل خأو همأ عم هلوزن ببس ىف ةاورلا
 ' هدجن اننأ كلذ حجري امه « مهف ىبب ىلإ اهنع همأ تلوحتف ؛ هابأ تلتق هتليبق نأ

 لاقيو . مهنم هسفنل ٌصتقي هنأ هراعشأ ىف آنلعم نييدزألا نامالس ىبب هتاو زغب صخي

 ٠ عبط ) ىاغألا ىرفنشلا ةمجرت قف رظنا (4 ) ريثك : ةلازكلا . لذعلا ريثك : ةلاذعلا )١(
 ١4/0٠9 بدألا ةنازخو ( ىساسلا ديري . ضرتعم : بشأ . هيحاصل تنالذحلا

 ىرابنألا نبال تايلضفملا حرشو اهدعب امو . ةلاذعلا اذه ىلع ىتنيعي نم
 امو ٠١8 ص ىلامألا ليذو اهدعب امم 6 : زبلا . ءوص بوث دض : قدص بوث 22(

 .. "68 ص كيلاعصلا ءارعشلاو « اهدعب . لاملا تارك : قالعألا . حالسلاو بايثلا
 . ١5/9 بدآلا ةنازغ (ه) . فنع :.ةفنعم (؟)



 ا

 ىبح « هعم ريغي ناكف « ارش طبأت قرطلا عطقو ةكلعصلا ىلع هضور ىذلا نإ
 صقي ايف «لَسسق ىح ءاهب لكنيو « دزألا ىلع ريغي لاز امو .2'”هليبسل ماي ال راص
 « هيف عقيف « ًانيك هل نودصري ًاريخأو . هيبأل آماقتنا ٠ نيعستو ةعست « ةاورلا

 لاقيو ء عابسلل هب نومريو ءًاعيطقت هدسج هيف نوعطقي ءآعيظف اليثمت هب نولثعو
 . ةئام دزألا نم هالتق غلبي كلذبو . تافف « هترقعف « هتمجمحي رثع الجر نإ

 طويحلا هذه بعلتو « ةئاملل لمككملا لجرلا لتقم ىف ةحضاو ةروطسألا طويخو

 . هقيفر ارش طبأت رابخأ ىف بعلت اك ًاعيمج هرابخأ ىف

 ةعومجمب رشنلاو ةمجرتلا» فيلأتلا ةنحل ىف عبط ريغص رعش ناويد ىرفنشلاو
 دقف « هيلع لحش امم ىهو « برعلا ةيمال هل رهتشا امو ٠ ةيبدألا فئارطلا
 اهيف قاسو اهتعانص ركحأ دقو :2' رمحألا فلخ عنص نم اهنأ ىلع ةاورلا صن
 هذه ىف لوجتي ناك اهلئاق نأ ىلع لديل ةظاحإ وه نها ىونج ق عضوم مما

 ًاريوصت روصت ىهو . اهب ةقثلاو اهقيدصت ىلإ ىعدأ كلذ نوكي ىحو « ءاحنألا
 ةلحتنملا ةديصقلا هذه بناجيو . ةيشحولا ةيودبلا هحورو لهاجلا كولعضلا ةايح ايح

 ةعومجم مث « هتايلضفم ىف لضفملا اهاور ىلا ةليوطلا ةيئاتلا هتديصق هل دجن

 ًابايث سبلي اليحن اليزه ارش طبأت ةلكاش ىلع هراعشأ ىف ودبيو « تاعوطقملا نم
 هتايح روصت ىف ًايفاك كلذ ناكل هتيئات الإ انلصي مل ولو . ةقزمم الاعنو ةيلاب
 ةيقالخأب اهيف اهنعن ةميمأ هتجوز فصو ىف اهنم تايبأب انلثمت نأ قبس دقو « هتارماغمو
 هقافر نم عمج ىف نامالس ىبب ىلع اهراغأ ةراغ فصي ىضم من « ةزاتمم ةيلاثم

 مهدوقي ناك هنأ انثدحي هفصو لهتسم ىف هارنو « ارش طبأت مهسأر ىلعو كيلاعصلا
 ريغ ١ باعصلا نومحتقي « نيلجار اوناك مهنأو « هوكلس ىذلا قيرطلاب انفرعيو

 : لوقي « نيلجو الو نيبايه

 تحشبو هرم ْمْنْعَي غي نمو اهتدعب ىسققلا رمح ةعضابو

 ا يات تاشنأ: تاهيه اًبَجلا نيبو ٍلَكْشِم نيب ىذلا ىداولا نم انجرخ

 فيل

 ) )1١ص تايلضفملا حرش ١45 تمشي . سمشلل اهضرعت لوطو اهمدقل رمحت . اهدمي ابو :
 ) لشفيو بيخم .6١1ال/١ (ىلوألاةعبطلا ) ىلاقلل ىلامألا (؟ .

 ) ( ةيرسلا . ناعضوم : ابحلاو لعشم (# ) «كيلاعصلاهقافر اهدي ريو .ةعطاق : ةعضاب :
 . ديعب ناكم نم ترهظأ : تأشنأ . ةعامجلا اهنإ لاقي « ىسقلا رمح . اهب توزغ : اهثمب
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 ١7( ىتَمُح فداصأ وأ ًاموق ىجنأل

 3١( قَولُغو ىحاور اهنم قر

 نر نل ىلا نضر ىلع ىشم أ

 اهدعيوقارقلا قرأ لع“ .ىثنأ

 مهتراغ نم نيءوزهم وأ نيبئاخ نوعجري دق مهنأب لوألا تيبلا ىف فرتعي وهو
 مهف « هيلإ ًاعفد مهعفدي لب « وزغلا نع هدري ال كلذ نكاو « مهتوزغ وأ

 مهداز لمح ارش طبأت ناك فيك انل روصيو . قيرطلا ءاثعو الو توملا نوبيهتي ال
 كلذ انيلع صقيو ءًاسوج اوتوميف مهب ةازتغلا لوطت نأ ةفيخ ماعطلا ىف مهيلع رشتقيو

 : لوقي « اهلايع هباحصأو وهو « مهمأ هوعدي ذإ « هل ةفيرط ةبعادم ىف
: 00 
 مهتوقت تدهش دق لايع أو

 ترثكأ ىه ْنِإ ّلُْيعلا انيلع فاخت

 هنود ٌرْثَسلا رصْقَي ال 'ةكِلْعَصُم

 ًافَحْيَس نوثالث اهيف ةَضْفَو اهل

 اهقاس فضي ' ازراب ىدَعلا قأنو

 مراص يس تراط ١ اوعّرف اذإ

 هديِدَح فاص حلولا نولك ماسح
 0#: يادو ْ 2 1 5 .٠

 ارداوص ليسحلا بانذاك اهارت

 ىكنأ . ءىش اهب ىنفيخي نل : فرضت نل (1.)
 . ةينملا : ةمحلا . هنم بيصأ : ودعلا

 )١( هيلجر ىلع هوزغ ىلإ ةراشإ : ىشمأ .
 بعت : ني .

 )*( مهتوقت . ًارش طبأت : انه لايع مأ :
 .٠ تركقو تلقأ : تحتوأ . مهمعطت

 ىأ . ماعطلا دقفو رقفلا : ليعلا (4 )
 ىعمب هلآ نم ينام: ناس نأ تلأت لآ

 . ةساس

 .كيلاعص ةبحاص : ماللأ رسكي ةكلعصم )0

 . اهرمأ ىطغت ال : اهنود رتسلا رصقي ال

 ضي رع مهس : فحيس . ةبعج : ةضفو (1)

 (5 تنلقأو ؛ تيتو مهجتمللا اذإ

 4 ِتْلَأَت لآ عى 2_0 0

 4 و تينت 2 نإ تيبلل تسلل "رت الو

 ِترَعَشفا ىِدَعلا لأ 0 اذإ 30 تت

 '"ٍتّفاحملا ةناعلا رْيَمك ُلوُجَت
 0 نرخ قادس كارز
 ""”تعنملا ريِدَعلا عاطقأك زارُج
 )1١( ِتلَعو ءامدلا نم تهت دقو

 . ةلاجرلا وأ نومادعلا : ىدعلا . لصنلا
 . لاتقلل تأيبت : ترعشقا

 . رمألا قدحل نع ةي انك: اهقاس صنأز راب 0

 . ةيشحولاهئتأةعامج : ةناعلا . نشحولا رامح : ريعل

 5 اوأيبتو نوب راحم مهضد : اوعزف 0(
 : رفحلا . عطاق فيس : مراص ضيبأ
 , هترهش : فيسلات لس . هماهسب نأ هيفام تمار

 عطق : ريدغلا عاطقأ . عطاق : زارج (9)
 . قيربلاو ناعمللا قف اهب فيسلا هيش . هيف ءاملا

 دالوأ ىهو . ةليسح عمج : ليسحلا 000

 رشلا :للعلاو لوألا برشلا : لهلاو . رقبل
 . رركملا
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 ' وتسيل اهنأ نايب ىلإ ماعطلاب مألا هذه حش ريوصت نم لقتني هنأ حضاوو .
 ةبعج اهو «مايحللا ىف تيبت الو رثسلا ذختت ال « كيلاعص ةبحاص ىهف « ةيقيقح امأ
 ةياعر مهاعرت لازت امو « ءادعألا ضعب مهؤجفي نيح اهباحصأ نع اهب لضانت « ماهس
 مث « اهماهس ىلإ ترداب نوريغم وأ ةازغ مهمهد اذإ ىتح « هنئأل شحولا رامح
 ىرشف « لعتو مهناءد نم لهنت ىلا ةعماللا ةعطاقلا مهفويسب اهعم نمو ىه مهلزان
 هتمجرت ىف ليال فقوو . ةسنأتسملا رقبلا دالوأ ىهو « ليسحلا بانذأ اهنأكو .

 ا ىعب هنأو ىرفنشلا لصأ لعاليلد هنم لختاو هيبشتلا !ذه دنع تايلضفملل

 : 222 نملا دالب ىف الإ ادق برعلا دنع فرعي مل لوقي.اك سنأتسملا رقبلا نأل
 ناك هنأو هتراغ فادهأ نع انثدحي وه اذإف ةديصقلا ىف ىرفنشلا عم ىضمنو

 : لوقي « هليلغو هدقح ىشيو هيبأل هرأثب ذخأي ىح « نامالس ىب اهب دصقي
 هوم 2 <
 اهضرق ج رفمنبنامالس انيزج
 5 م8 5 2 . ى

 مهتانه نإ امو موق ىل ىنهو
 انِليلَغ ضعب هللا دبعب انيفش

 : .2 .٠ .٠

 قوالح تديرأ ْنِإ ولحل ىفإو

 (" تّلزأو هندنيأ تمَّدَك امم
 ل 0 و

 (9 ىببنمب اوسيلو موق ىف تحبصأو

 (؟ تّلهتساَناوأىَدْعملا ىدل فؤعو
 0 1 0 5و

 (67تّرمتسا ففوزعلا سفن اذإ رهو
 هموق اونوكي نأ ىمأيو «مهيديأ تمدق امب نامالس ىبب ىرتج هنأب حرصي وهو

 . ميدق رأث نم مهنيبو هنيب امل « هل اودعقيو مل دعقي نأو « هسأببو هب اوعفتني الو
 هنإ لوقيو « فوعو هللا دبع امه مهنم نيلجرل هلتقب هليلغ ضعب ىش هنأ انثدحيو
 تاراغ هتايح تناك اذكهو . لظنحلا هنأك هئادعأ ىلع رم هئاقادصأل ولح
 . هولتقف التقم هنم هؤادعأ باصأ ىبح « تارماغمو

 هوبأ ناكو «2(') ىسبعلا دولا نب ةورع .نيروهشملا ةيلهاحلا كيلاعص ثلاثو
 58/5؟ليالل تايلضفملا ةمجرت مجار )١(

 . تمدق : تلزأ (؟١)
 هب نوثنم دزألا نأ . لوألا رطشلا ىعم (* )
 مهؤنهيال وه هسفن تقولا قو مهم هنأل هتعاجشب و
 ىلإ حوضو ى ريشيوهو .هب نوعفتتي ال مهنأآل
 .. مهم سيلو مهف ىنب ىف لزني هنأ

 وهو ٠ شطعلا ةرارح هلصأ ىف ليلغلا (؛ )
 ع ودعلا عضوم : ىدعملا . لتقلا ىلإ شطعلا انه

 ىف : تلبّسا ناوأ ٠ ةكرعملا ةحاس دارملاو
 . برحلل تاوصألا هيف تعفترا ىذلا تقولأ

 . ءىثلا نع فرصملا : فوزعلا (5)
 . ةرارملا نم : ترمتسا

 ةعبط ) ىفاغألا ةورع ةمجرت ى عجاب (؟)
 610/1١" ءارعشلاو رعشلاو 7 /» ( بتكلا راد
 ٠٠ "١9ص كيلاعصلا ءارعشلاو ١4 4 / ؛ةنازحلاو



 مر ّْ

 . .29!ءاريغلاو سحاد برح ىف زراب رود هل ناك مث“ نمو « مهفارشأو هتليبق ناعجش نم
 « رطخالو فرشب فرعت مل ةعيضو ةريشع ىهو « ةعاضق نم دهس نم تناكف همأ امأ

 :29لوقي « ىحمب" ال راعب اهلبق نم هقابعأ ف سحأ ذإ « هسفن كلذ ىذآف

 ُدْهَت  اوبسن اذإ  ىلاوخأ نأىوس هتملع لاخإ راع نم ّى امو

 ىلع ةروثلا ىلإ اًنعفد هعفد ىذلاو « هنم هيلع ةيلبلا تّلَح ىذلا « هراع ىهف

 درشتم ىلإ الو ءامد كلفاس ىلإ لوحتي مل ذإ « ةبذهم تناك ةروث ىهو « ءاينغألا
 .ةريسل بناخا قومرم اهيف لزني لظ لب « هعلخت مل هتليبقف « ءارحصلا لهاجم دوري

 باوبأ نم اًباب هتكلعص نم ذختا ذإ ؛ « مهدعب اوءاج نمو هيرصاعم عورت تناك

 بقل كلذ لجأ نمو « اهئافعضو هتليبق ءارقف نيبو هنيب ىعامجالا نواعتلاو ةءورملا
 مهب تقاضو مهتاوزغ ىف اوقفخأ اذإ مهرمأب همايقو مهايإ هعمل كيلاعصلا ةورع
 ( بدج ةمزأ ) ةنس سانلا تباصأ اذإ « درولا نب ةورع ناك » ىناغألا ىفو . ايندلا

 سانلا نود نم ءالؤه هابشأ عمجي « فيعضلاو ريبكلاو ضيرملا مهراد ىف اوكرتو ةديدش

 (رئاظحلا)فشنكلا مهيلع فلكي« بارسألا مه رفعي مث «ةدشلا ىف هتريشع نم
 هتوق بوثت فيعض وأ هضرم نم أربي سب رم امإ مهنم ىوق نمو ٠ مهبسكيو
 بصخأ اذإ ىح . ًابيصن كلذ ىف نيقابلا هباحصأل لعجو 2 راغأف هعم هب جرخ

 نإ ةمينغ نم هبيصن هل مسقو ,هلهأب ناسنإ "لك قحلأ ةنسلا تبهذو اوُسَسلأو سانلا
 ةورع ىمس كلذلف « ىغتسا دقو هلهأ مهنم ناسنإلا ىتأ امبرف « اهومنغ اوناك

 نم اهنم سان ىنأ تبدجأ اذإ تناك ًاسبع نأ رخآ ربخ قو . « (7كيلاعصلا

 2 اوخثرص هب اورصبأ اذإ ىح « ةورع تيب مامأ اوساجف سؤبو ديدش عوج مهباصأ

 . 1 مهشاعم بيصيف مهب جرخيو ملل قري ناكف ؛ انثغأ كيلاعصلا ابأ ايأ اولاقو

 بلسلاو بهلاو وزغلل وزغي ال وهف « ةريبك سفن نع ربعي هلك كلذب ةورعو
 نم نيفعضتسملاو ىضرملاو ءارقفلاو كآلملا نيعيل و زغي امنإو ءارش طبأتو ىرفْسّدشلاك

 ريختي ناك لب « سانلل هلام لذبي ميرك ىلع ريغُي نكي مل هنأ فيرطلاو « هتليبق

 ا 00 معنا مز
 . هار/م قاغأ (؛) . 1١60 ص هناويد (؟)
 ءارعشلاو رعشلاو اهدعب امو 8+7/ م فاغأ 0(



 قي

 ١ مهلئابق ف جاتحملل نوعلا دي نودمب ال نمو لخبلاو حشلاب اوفرتع نم هتراغل

 حبصت هلك كلذبو .' ٠١ مهماوقأ قوقح نم اًنقح الو ةبارق الو ًافعض نوعري الف

 2 ةيسورفلا ًارنص تحبصأ اهنأكو « ىئلُخلا لبنلا بورض نم ًابرض هدنع ةكلعصلا

 ى نيزوعملاو كولعصلا نيب ىعامجالا نماضتلا نم ةيحانلا هذه ىف اهمدقتت اهلعل لب
 نم مهاعري نم ىلع ءىشب هسفن رثؤي ال ناك هنأ كلذ نم ةورع غلبو . هتليبق

 برضي وهو . فعضلا وأ ضرملا مهب دعق وأ هعم اوزغ هظح لثم مهلف « هكيلاعص

 . راثيإلاو لذبلاو ةقفشلاو ةمحرلا ىف ًاعيفر الثم كلذب

 ةرهاقلاو رئازحلاو نجنتوج ىف « ًارارم عبمط ٠ « تيكسلا نبا ةياورب ناويد ةورعلو
 تلعج ناعم ىهو « اهانمدق ىلا ةميركلا ىناعملا هذه هبف هراعشأ د درتو « تو ريب

 هب متأت هتليبق تناك دقف « ًاديدش ًاباجعإ هب نوبجعي مهدعب اوءاج نمو يمانع

 تببحأل دلو درولا نب ةورعل ناك ول ٠ : لوقي ةيواعم ناكو « هلاصخو هلالخ ىف

 ًاماح نأ معز نم ّ لوقي ناكف ناورم نب كلملا دبع امأ « '''مهبلإ جوزتأ نأ

 نم ًادحأ نأ ىنّرسي ام :ًاضيأ لوقي ناكوا 7« درولا نب ةورعملظ دقف سانلا حمسأ

 : هلوقل درولا نب ةورع الإ ىندلي مل نمم ىندلو برعلا

 (ُدحاو كِئانإ ىفاع ٌورما تنأو 2 ٌةكْرِش َىانإ قاع ٌورما فإ
 هاج وحلا نحلا رح سنس رت نأ. تحصم نأ" قم. ازجأ

 ("دراب هئاملو « ءاملا حارق وسْحَو ١ ةريثك موسج ىف ىمشج قرفأ
 "يضم هنأب هبيعي هباحصأ ضعب هل ضرعت ذإ « « عيفر ىناسنإ ىبعم نعرسبعي ةورعو

 ىوذ نيلئاسلاو ةافعلا نم نو ريثك ىبكرشي ىنإ : هل لاقف « نوللا بحاش ليزه

 انأ امأ تنمس كلذاو « دحأ ككرشي الف تنأ امأ « ىماعط وأ ىئانإ ىف ةجاحلا

 ءالؤه قرقحب ىضوم راثآ نم رثأ الإ ىهجو بوحش امو « اليحن ًارماض تحبصأف
 نيمسلا كلذب قيلحلا امنإ « ةيرخسلاو ؤ زهلاب قيلحلا انأ تسلف ٠ نيزوعملاو نيجاتحا

 . هدحو لكأي هنأ دجال كئانإ قاع : هلوقب م/م ىناغأ 0

 : حارقلا . ءىثهع ل ئيشأ هب رش : ءاملآاسح (ه ) . 7م/#م قاغأ 20
 . هريغ الو نيل هطلاخي ال ىذلا صلاخلا . #4 ىناغأ 20

 ديريو . فورعملا بلاط : قاعلا (:0

 د _ ميمصسم ند



 قل

 مسقي قدأ ةرابعب وأ ءارقفلا نيب و هنيب هماعط مسقي هنإ: لاق نأ ثبل امو . نيطتبا

 هيف بير ال ىذلاو . هري رهمزب ءاتشلا فصعي نيح ىلع « درابلا ءاملا برشب ًايفتكم

 .ءاسؤبلا نع ءاقشلاو سؤبلا لئاوغ عفدو راثيإلاو رببلا ى ليبن لثم ىلإ حمط هنأ

 ىهو « (!!هتايعمصأ ىف ىعمصألا هل اهدشنأ ةديصق دنع فقن نحنو . ءافعضلاو

 ىلا ىملس هتأرما ىلإ باطحلا هيجوتب اهلهتسي وهو . هقدصأو هرعش قب وأ نم كلذب

 نسح ىغبي هنأب اهيلع "در دقو « تاراغلاو تاو زغلا ىف هتارماغمو هتارطاخ ةرثك ىلع همولت
 « اهينغي ىتح « اهلجأ نم كلاهملا ىف هسفنب ىمري امنإ هنأو « اهءاقبو ةثودحألا

 : هيلع ةقفش هيرامت ىهو « ناوهلاو لذلاب وأ هدعب نم ةجاحلاب رعشت ال ىتحو

 ا"رسْنَمِبو ةرات لْجَرِب اًوُبض ُكراتتنأل هتالي ولاكل : لوقت

 نمو ةرات نيلجارلا نم كيلاعصلاب كتاراغ نع ىبّتنت نل كننإ هل لوقت ىهف

 ؛ كفتح ىلت ال ىح « كلذ نع فكت نأ كلب ىرحو « ةيناث ةرات ناسرفلا

 : اهملع ”دريو

 3 م 7 2 ا ب
 ) ىرتعت مصاعملا عادوس لك نمو ةبارق ىذ نم ِكلاشْعَي نم ضْفَحلا ىَيَأ

 ئإ .٠ 26 لا ثول 01 0 م *-ىو

 (4) ىربصاو كءايح ىنقاف «ءاعفدم هل : .ئرأ الق 2 هوبأ ديز « 85ىلئهتسمو

 قوقحو تابجاو نم هيلع امل « هجوز ديرت انك وزغلا نع دوعقلا عيطتسي ال وهف

 نم ءاطعلا بآلط «ةافسعلاو ٠ تازوعملا امتاسنو « هتليبق نم نيجاتحملا هئاب رقأل

 اهيلع ضرعيو . ًاعيمج ءالؤه قوقحب ءافولا لجأ نم وزغي امنإ وهف « ءافعضلا

 ىءارتي اهيفف ىلوألا ةروصلا امأ « ةديج ةروصو « ةئيدر ةروص « كولعصلل نيتروص

 هلايع الو هلهأ همهي ال « ةدئام تاتف نم ةلكأ لاني نأ هبسح « الماخ كولعصلا

 )١( لازملاو عوجلا اهدهجأ ىلا مصاعملا ءادوسي (فراعملا راد عبط) تايعمصألا *

 6 أر عمج : را. وزغ : هوبض (!؟ 00 0

 « ءاطعلا وهو ءنهلل بلاط : ىبسم (4) ةعامخلا : ريئمو سلجك رسنملا . بكار دض

 . ىقأ . هبيرق هنأ ديري ةورع 1 نم ديزو | . نيعبرألاو نيثالثلا نيب ليملا نم
 . هيظفحاو هينوص : كءايح ديريو . شيعلا نيلو ةعدلا : ضفخلا )220



 مك

 : لوقي ٠١ مهوق الو

 هليل نج اذإ ًاكولْعَص هللا ىَحَل
 ةليل لك هرهد نم ىلا دعي
 اًدعاق حبْضُي مث ءاسشع مان
 ساد كلا ءانجمت قف

 هعبشت ةمقل هبسحف ةمهلا فيعض هنأب هتعني هنأ حضاوو

 و لآ لى 50

 ١( ٍرَرْجَملكافل 1 شاشُملا فاَصُم

 (" رسيم قيدص نم اهارق تانعأ
 2 2 2 8 .٠

 (9 رفعتملا هبنج نع اًصحلا ْتْحَي

 (4) رسحملا ريعبلاك ًاحيِلط ىحضُيف

 تاالضف نم طقاستي ام«

 راهللا ىف وه ىبحو « هلغشي ام كانه سيلف هنوفج ءلم مانيل هنإو « نيرسوملا

 . هعمتجم ىلع ةلاع شيعي نيهم ليلذ وهف « ءاسنلا ةمدخ ىوس هلمعي ام كانه سيل

 امأ . ةعيضو ةايح ايحَي هنأل « ةمالم لكب ريدج كولعصلا اذه لثمو
 « ةجوزلا ريغو ةجوزلا نم عيجشتو ءانث لكب ريدج وهف فيرشلا رخآلا كولعصلا
 : هفصو ف لوقي

 2 وى 1

 ههجو ةفيحص كولعص هللو
 هر 8

 هنورُجْزَي ٍهئادعأ ىلع الِطُم
 و 4. . ِء وعر .٠

 هبارتقا نوئماي ال اودعب نإو

 اهّقْلي ةّينملا َقْلَي نإ كلذف

 (0 رتتملا سباقلا باهش ءْوضك

 0 رّهشملا حينما َرْجَر مهتحاسب
 (" رظنتملا بئاغلا لهأ فوشت
 هم ؟<ة وس 27 ا
 ردجاف اموي نغتسي نإو « اديمح

 « ةديجلا هلامعأب قرشمدهجو كولعص «ةورع هب بجعي ىذلا كولعصلا وه اذهف
 نم مغرلا ىلع « ديري ام لكب مهم رفظيف ؛ مهيلع فرشيو هئادعأ ىلع لطي لازيال

 هنو رظتنيل مم لب « هوزغ نونمأي ال اودعب امهم مهو . هل مهرجنو هب مهحايص

 سوءر : شاشملا . نعلو حبق : ىحل )١(
 نول مقل رزجلا . ةنيللا ماظعلا
 ىغ : رسيم . اهماعط : اهأرق 0

 : . هلبإ ترثك

 . كرحي : ثحب (؟)
 . رسحملا هلثمو ٠ ىبعملا : حيلطلا (: )
 ةلعش : باهشلا . هترشب : هجولا ةفيحص (ه )0
 رانلا سبقي ىذلا : سباقلا . رانلا نم ةعطاس

  ءىبضملا : رونتملا . اهذخأي وأ

 نوحيصي : هنورجزي . ًافرشم : الطم )١(

 برض اذإ حدقلا رجزي اك هب
 : حينملا .

 : رهشملا . هل بيصن الو جورحلا عيرس حدق
 . روهشملا

 : رظعنملا : رظنتملا . علطت : فوشت (07)
 3 همودق



 مبا

 نإ لوقيو . مهم بيصمو مهلإ عجار دبال هنأب مهم ًاملع « هل بئاغلا لهأر اظتنا "
 . هيقانمو هدماحمل ةدلاخ هاركذ لظت تمب نإ ءىرخلا رماغملا ك | اذه لثم

  لرخل  ةيلاتو تزرع نع نعش شل
 ه2 و .٠ 8# و

 مقأ ملو ديزو متعم كلبأ

 انفاخي ال نم سأَيلا دعب عزفت

 انقلاب موقلا َلوُأ اهنع نِعاطن

 هلهأو دُجَت تاراغ ىلع ًامويو

 001 ليتم سفن :لواموت دن ىلع
2 5< 

 69 9 و 8 3 ا

 رفنملا ماوسلا ىرخأ ىف عساوك
 م 2و هر

 57 هم نهعقو فافخ نيبو

 (4) رعرعو ثشش تاذ نفراب اونو

 (©) رِتقم لام اكبانت ىلامو ميرك دحام ةقايضأ ليللا لع حير ْ

 ى دعاق وهو « ديزو معم اتريشع كلبت نأ ركنتسي تايبألا هذه لوأ ىف وهو 7
 ةياعرل قلصت دقل . راع هدعب ام راع كلذف امهلجأ نم هسفنب رطاخي ال « ىحلا
 كيلاعصلا نم نم هقافر عم محتقم دبال كلذل وهو « هتايبق نم كّالهلاو ءافعضلا

 مهو ٠ ةمئاسلا لبإلا نم نوءاشي ام اهم اوقوسيل لئابقلا ضعب ىنمح ناسرفلا

 «هنافيضل هم دقي ام معي ىتح كلذ لكو . دجن قى ةراتو زاجحلا ىف ةرات نومجبم

 . لقم ريقف وأ رثقم لام هلا « هدي ىف ءىش ىلع ىسبسي ال هنأ الإ ! مخي مك

 نأو ةكلعصلا عفري نأ عاطتسا هنأو « ًافيرش اكولعص ناك ةورع نأ قمحلاو
 قماضتلا ”ةركف ةرق ىف يقسم ناك 3[ ةءورلاو ةداسلا تورخ نم ًايرض اهلغ

 «بسحف هسفنل ىعسي ال وهف «ءارقفلابربو راثيإ نم اهيف ىوطي امو ىعامجالا
 نودجي ام لك مهنع عفدي ىح هتريشع نم نيزوعملل ءىش لك لبق ىعسي امإو
 . ءاقشو سؤب نم

 ولو « رهشم نول تاذ : نإويدلا ةياورو :بدن . سبع نم نانطب : ديزو معم 00(
 .. ءاوقإ تيبلا قف نكي مل تحص

 . ةيدابلا راجشأ نم : رعرعلاو ثشلا (:) . اهعسكتو اليإ درطت ليخ : عساوك (؟)
 ميركلا دجاملاب دصقيو . دري : حيري (0) . رخآ : ىرخأ . ةمئاسلا للا ماوسلا
 . روعآلا : رفنملا
 فويص .: + ضيب )0

 : ًاحراص . هلبإ هلام دصقي ا؟ «ء هسفن

 . لقم ريقف : رتقم . ىعرملا ىف امام . ءاوقإ تيبلا قو .
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 نورخآ ءارعش

 نرقلا رخاوأ ىف تلزن دوهيلا نم تاعامج نأ عضوملا اذه ريغ ىف انب رم
 كتدف لثم زاجحلاب اهيلامش ىف ةروثنملا تاحاولاو ةنيدملاب ىناثلا لئاوأو داليملل لوألا

 ءةيب رعلا ملعت ىلإ ةديدحلا مهنطاوم مهترطضاو « ءاسمليستو ىرُقلا ىداوو ربثيسخو
 ىعع دقو « بوتكم رثأ ىأ اوكرتي مل مهنأ رظنلا تفلي امي « مهيد ىلع اولظ نإو

 برعلا نأب ىحوت ةيلهاخللا ىف مهرابخأو . ةيوديلا تاعانصلاو ةعارزلاب دوهيلا ءالؤه
 اديك ءاردزا مهو ردزي اوناكو )2 مهئادعأ نم مهنودعي اوناك ذإ 4 مهونمأي مل

 رطضا ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلا نأ فيكو مالسإلا نم مهفقوم عباتي "نمو
 مهئالجإ ىلإ  ًاراركتو ًارارم ةقثوم دوهع نم هنيبو مهنيب ال مهضقنو هل مديكل
 كلذ عباتي "نسم « ةريزحلا نع ءالجإلا اذه هدعب نم رمع ”متأو « ةنيدملا نع

 اورثؤي ملف ءمهنيد نمو مهنم نورفنيو مهنوفجي ةيلهاحلا ىف اوناك برعلا نأ فرعي
 . اهب مظل ىلإ مهضعبذفنيو«ةيبرعلا نوملعتي دوهيلا دجن سكعلا ىلعو «ًائيش مهبف

 قثن الف « مهراعشأو مهئارعش نع ةاورلا انثدحي ام ءازإ طاتحن نأ ىغبني هنأ ىلع
 اوفيز نيذلا مه اوملسأ نم مهئانبأ ضعب نوكي دقف « ددصلا اذه ىف هوور ام لكب
 دجن نحنف ميدق عضولا اذه نأ رهظيو . مهتنسلأ ىلع اهوعضوو راعشألا هذه
 هيف قوسي « ءارعشلا لوحف تاقبط » هباتك ىف (١١الصف مهمارعشل حتفي مالس نبا

 ىلاوتلا ىلع مهو « هل رهتشا ام ضعب رعاش لكل دشنيو مهئارعش نم ةينام ركذ
 "م فرشألا نب بعكو ءقلقملا ىلأ نب عيبرلاو « ءايداع نب ضيرغلا نب لأومسلا

 «لايذلاوبأو « ةعافر نإ سيق وبأو «لأومسلا وخأصضيرغلانب ةيعشو « نارمع نب حيرستو

 ةيوبنلا ةريسلا ىف ماشه نباو 2١ ىناغألا ف جرفلا وبأ فيضيو . ديزي نب مهردو
 . لأومسلا نب ضيرغلاو كاّمسو د نب سوأ لثم ىرخأ ءامسأ

 .اهدعب امو 44/15 (ىماسلا ةعبط) ىاغألا (؟ ) . 385 ص مالس نبا )١(
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 ًارصاعم ناكو « ءاهتب قلبألا نصح بحاص ('0لأومسلا ًاعيمج هرهشأو

 هعدوتسا سيقلا أرما نأ نم اولاق امو هعم هتروطسأ انب ترمو « سيقلا ئرمال
 ىلع ىرملا ملاظ نب ثراحلا وأ ىناسغلا رمش ىنأ نب ثراحلا هيلإ راسف « هحالس

 « هنود نم هنصح قلغأف « سيقلا ئرما حالس هنم بلطف « تاياورلا فالتخا

 هطعي مل نإ هددهو ٠ ثراحلا هذخأف « نصحلا جراخ نبا هل ناك نأ فداصتو

 ةداع ريغ ىلع ىفو كلذبو . كل هيطعأ نلف «ءهلتقا :هل لاقف ءهنبا لعتسق حالسلا

 ىثعألا ةديصق انهما نأ قس اك ريطاسألا باب نم اذه نإ انلق نأ قبض .! هموق

 ةديصقلا أطخ لأومسلا ىلإ بست امو . باهسإ ىف ةصقلا هذهل تضرع ىلا

 : ةرووشملا

 ليمج هيدتْري عادر لكف 2 هُضْرِع مُوُللانمسَندَي ل كا اذإ
 / رشن دقو . ىتالسإ رعاش وهو « (؟3) ىثراححلا محرلا دبع نب كللملا دبعل ىهو

 ىو 1104 ةنس توريبب قرشملا ةلجم ىف هيوطفن ةياورب هل ًاناويد وخيش سيول
 | اهورو . ةلوحنم اهنأ اهيف حضتي ةريثك تاعوطقم ىلع لمتشت ذإ « ةفيعض ةياور
 « لاحتنالاو ةعنصلا رثأ سحن ىتح اهيف أرقن داكن ال « 2؟9هل ةيئات ىعمصألا

 : طقلا اذه ىلع هتوم دعب هثعبو هتابحو ناسنإلا ةأثن نع ثيدحلاب "لبست ىهو

 تيبو اهيفو اهرمأ ترم تيئم موي تيئم ام ةفطن

 و 2 و 8. 2 . 1 هءا دا 2

 تيفخ ول اهناكم ىخو ىفخ ناكم ى هللا اهتك
 و 8 م ٍِ و .٠

 تيم ثعبلل ةايحلا دعب مث ( ىَح تّنث كاذ ذإ َتْيَم انأ

 رةفلطُس نم هنأو ناسنإلا ةأشن نع ميركلا نآرقلا ىف ءاج امب تايبألا هذه ةلصو

 ةيناثلا هتايح امو «ةايح ىلإ تومنم لقتني وهف ؛ تسع مث تومب مث ىح هنأو ىنممب'

 قفاد ءام نم اهيلإ لوحت ىلا ىلوألا هتايحو هتوم ىلت اهنإ « ةبرغتسمب ةرخآلا ىف
 هانقلخ انأ ”ناسنإلا ري ملوأ) : زعو "لج لوقيو بئارتلاو بئثملا نيب نم جرخي

 )١( ص مالس نبأ عجارو 6 ص . 18/1 قاغألا ىف هتمجرت رظنا 595 .
 ةسامحلا ناويد ىلع قوزرملا حرش (؟)

 . 11١/١ (فيلأتلا ةنحلا عبط ) مامت ىنأل
 . تليه : تيبو . تقلخو ( فوراعملا راد عبط ) 0 20

 تردق : تينمو . ةدئاز ام : تينم ام ( 4 )



 مو

 يي نم لاق هسقلخ ىو الثم انل برضو« نيبمم مصتتخ وه اذإف ةفلطتن نم
 رو ( ملع قلخ لكب وهو ةرم لوأ اهأشنأ ىذلا اهييحب لق« م ىهو ماظعلا

 دقتعنو « ةديصقلا هذه ىف كشن انلعجي ىذلا وه مكحلا ركذلا ىف ىنعملا اذه
 ىلع لديو « زيزعلا ليزتتلا ىدسم ىلع ةيمالسإلا رولا قة اهنأ ًاداقتعا

 .نآرقلاىآ ضعبل رشابم "ظن اهنأ اهتايبأ ضعب ءازإ سحن اننأ ةعطاق ةلالد كلذ

 : لثمميركلا
 (1ُثيرقو اهناوْنُع ًارقإ لبق . ام اذإ ٌنرعشأو ! ىرعش تيل
 هرئاط هانمزلأ ناسنإ ”لكو ) :ءارسإلا ةروس ىف ىلاعت هلوق تيبلا اذه لصأو
 كسفنب ىنك كباتك أرقا « ارصاطب اك تف ورا نطو و
 : ةلكاشلا هذه ىلعو « ًابيسح كيلعمويلا

 ترباس ناب نمر قاع. تيبح ل تيك ذك رْهَد َتْيَم
 مكايحأف تاومأ منكو هللاب نورفكت فيك ) : هناحبس هلوق لثم ديدرت تييلا نإف

 . ( نوجد هيلإ مت مكيبحي م مكتيعي مث

 رذحن نأ ىغبني لأومسلا لاثمأ نم ةيلهاحلا دوهي ىلإ فاضملا رعشلا نأ قحلاو

 ضعب ىف جمدني نيح وأ « اهب ومسيو مهقالخأ نم ىلعسي نيح ةصاخو « هنم
 كلذ لجأ نم هلعلو « هلبق ةفورعم نكت مل ناعمو راكفأنم ميركلا نآرقلا هددري ام

 ا « ىدوهل ًارعش هتايلضفم ىف ىضلا لضفملا وري ل

 مهنم دوهتي ملف دوهيلل ءاضغبلا اورعشتسا ةيلهاحلا ىف نويلامشلا برعلا ناك اذإو

 0 نإو « ىراصنلاو ةينارصنلا ءازإ ساسحإلا سفن اوسحي مل مسإف « دحأ
 ىغبني هنأو « مهدايسو مهالقتسا زمر هيف نوريو ىثولا مهيدي نوظفتحم ةلمحلاا

 ماشلا ىف ا ةيحيسملا تناكو . ملوح نم تانايدلا مهفطختت ال نأ
 ةرشتنم تناكو « عضوملا اذه ريغ ىف انمدق امك ةنساسغلا اهيف لخدو « ةلودلل ًانيد

 نرقلا رخاوأ ىف نويمخللا اهقنتعاو « قارعلاب نيرهنلا نيب اهف نييمارآلا نيب

 اهوب رق » : مالسنبا قرطشلا اذه ةياور )0(

 . تأرق ىف ةغل : تيرقو . «تيرقف ةروشنم



 و

 ناكس نم ىنرع روهمج ىف اهل مهقانتعا لبق ةرشتنم تناكو اكو « داليملل. سداسلا

 « هللا دابع مهنأ ىلإ « اهب اوم" ىلا ةملكلا ريشتو « نييدابعلاب ىع" ةريحلا

 تناكف 0 بونحلا ىف ترشتنا دقو . ىتش لئابق نم ًاطالخأ اوناكو

 ةعاضق لثم ةيقرشلاو ةيلامشلا لئابقلا ضعب ىف تفرع انك ءاهزكارم نم امهم ًازكرم

 اورصنت ةكم نم ًارفن نأ ىووقعيلا مزيو ٠ متو خونتو بلغتو ركبو 'ىبطو بلكو

 نأو ةريزحلا ىف ةثبنم تناك ةيحيسملا نأ هانعم كلذ لكو . 0'2مالسإلا 0

 ٠ بهارلا ركذ نيينثولا مهارعش دنع ددرتيو ءاهيف اولد نييلهاحلا 9

 : عيمجلل ةفو رعم ةيبعش ةيصخش ناك هنأكو ١ ىحيسملا

 « روهشملا ةريحخلا رعاش('0ديز نب ى دنع ةيلهاحلا ىف ةيحيسملا ءارعش رهشأو

 نيواود ىف هوبأ مدخ « ةينارصنلا مهتويب نم فيرش تيب نمو نييدابعلا نم وهو

 ىلع هبيدأتو هتيب رب ىنع ىدع هنبا عفيأ الو « ةريلاب ةذاقلا نيواود قو سرفلا

 ىبرلا < ملعتو برعلا ةغل نسحب ناكام سرفلا ةغل نسحب" ناكف «ةيسرافلا ةقيرطلا

 ناويدب قحتلا نأ ثبلي 0و . ةحلاوصلاب ليخلا ىلع مجعلا بعلو باّسشنلاب

 + ةيبرعلا نوئشلاب هيف هيلإ دهلعو ( م 518-- ) زمره نب زيوربأ ىرسك

 . همركأ اهب هاتأ املف «ةيدهب ةطنزيب ىف مورلا كلم ىلإ هلسرأ ىرسك نإ لاقيو
 دجوف ةريخلا ىلإ داعو . رعشلاب هناسل قلطنا كانهو قشمدب رم هتدوع ءانثأ ىو

 رومألا ئرن نأ ثبلن امم ٠ نئادملاو ةريحلا نيب القنتم ةدم لظو . قوت دق هابأ

 ىلع هتيلوت ىف ًارود بعل هنإ نولوقي مهنأ عم ©« سوباق ىنأ نامعتلا ن نيبو هنيب دسفت

 « انيرم ىب ضعب امهنيب ام دسفأ ىذلا نإ لاقيو . هتوخإ ةيقب نود هيبأ دعب ةريحلا

 هيلع نغطضاف . ه"الو ام هالو ىذلا وه هنإو هلماع هنإ لوقي هنأ نامعنلل اومعز ذإ
 هدنع هدّنجيأ لو هسبحب رمأو «ةرم تاذ ىرسك ندل نم هئيجم ةصرف زهّنناو « نامعنلا

 هرمأي نامعنلا ىلإ بتكف ىرسك ملعو . هحيدم ىف راعشأ نم همظن ام الو هفاطعتسا

 بدألا ةنازخو 1075/1 ةبيتق نبال ءارعشلاو (ايروأ ةعبط) يبوقعيلا خيرات )١(
 ٠٠ ص فابزرملل حشوملاو اهدعب امم ١ © الا ص بيبح نبال ربحا مجارو 10

 نيب اهبادآو ةينارصنلا :٠» وخيش سيول باتكو . 599/1١ ماشه نبأو

 . ه ةيلهاحلا برع يلطف ناغألا ديز نب ىدع ى رظنا (؟)
 رعشلاو 03 اهدعب امو ة/؟ ( بتكلا راد



 ٍ ضف

 ١ ىرسك بضغو . ًاقنتخ هنجس ىف تام دق اًئيدع دجو لوسرلا نأ ريغ « هقالطإب
 بابسألا مهأ بضغلا اذه ناك امبرو « ًاديدش ًابضغ نامعنلا ىلع كلذب ملع نيح
 عضوملا اذه ريغ ىف انب رم انك هيلع هئاضق ىف

 «ءانفلاو توملا ٌركذو « رمحللا ردع رعش اهيف رودي ىلا تاعوضوملا مهأو
 نمل مث « ىشعألا لثم نم ةيلهاخلا ىف رمحلا ءارعشل ًابأ دعي لوألا عوضوملا ىف وهو
 رابخأ ىو .ساون ىلأو ديزي نب ديلولالثم نمكللذ دعب ةيمالسإلا روصعلا ىف اورهظ
 ةماخ انيرظ ايذأ ناكو ىدابسعلا ليوطلا نب مساقلا هئامدن نم ناك هنأ ديلولا
 هيوري ناك ذإ «ىدع رعشب هلصو ىذلا وه هنأ اًنظ نظنو « هنع ريصي ال ناكو
 : 22)توصلا اذه لثمب نينغملا نم هريغو دبعم هيف ”ىنغيو هل

 قيفتست الأ ىل نولوقي ح* لا حضَو ىف نولذاعلا َرْكَب

 قيدص مأ ىنماي ودعأ ليلخ ىنافج دقو ىردأ تيل
 (9قيرْيِإ اهنيمي ىف َةَنْيَق 2 تماقف انوُحَّبْصا الأ اولاق مث

 '”قووارلا اهقالُس ىَفَصكيُد لا نيعك راقُع ىلع هئمدق
 هدعب اوعاج "نمو ديلولل ةفورعملا ماغنألاو ناحلألا سفننم تايبألا نأ حضاوو

 ىف ىذتحيل ديلولا هجو ىذلا وه ىدابعلا مساقلا نأكو « تايرمحلا ءارعش نم

 . هتتيرط ىف ىرجييلو ىدع بولسأ ىلع هتايرخ
 « ةايحلا لاوزو ءانفلا ىف ًاراعشأ رمحلا ىف هرعش بناحي ىدعل ةاورلا ىوريو

 ريغ ايندلا نأو توملاو ةاحلا نع ثدحتي بولسأ : نيبولسأ ىف ىرجت ىهو
 ةظعلا ىلإ ةليسو لئاوألاو كولملا كالهو خيراتلا نم ذختتي ىصصق بولسأو « ةيقاب
 : (99 رياقملا ناسل ىلع هلوق لوألا بولسألا نمو « ةربعلاو

 "لاوز َنْرَق ىلع فوم هنأ | هّسفن ثدحيلف اثر: نم

 لابجلا م هب أت الو اهل ىَقْبي ال رهّذلا فورصو

 .14/؟ ىناغألا (4) . ف7 (بتكلا راد ةعبط) ىفاغألا )١(
 . فرط : نرق (0) . حابصلا رمخ انوقسأ : انوحبصا )0
 ندلأ ل يلا



 وم
 © رولا

 (”لالّزلا ءاملاب ّرمخلا نوبرشي  اندنع اوخانأ دق ٍبُكَر بر

 لاجع ريغ ْهِرْهَد ىيآ ِنَسَح شيعب اًرهد اُرُمُع
 لاجبلاب ىدوُي ٌرهدلا كاذكو ممم ٌرهدلا ْفَصَع اًوَحِضَأ مث

 لاح دعب الاح شيعلا بالط ف ىتفلاب ىبري ٌرهدلا كاذكو

 قرغي ام كلنرغي الو «لابحلا مص ىّيح :ناف اهيلع نم ”لكو لاوز ىلإ ايندلاف
 نمي فصع اك رهدلا مهب فصعي ليلق اًمعف « عنو فرت نم 'سانلا ضعبهيف

 : 29 هلوق ىناثلا بولسألا نمو . مهلبق
 ع ع - 8 2 و 2

 زوجا اريلا ”تقأأ رم“ ةكلاي سلا تفاعلا :اهنأ

 رورغم ٌلهاج تنأ لب ما ّيألا نم ٌقيِولا ٌدهعلا كيدل مأ
 (9ريفخ ماضي نأ نم هيلع اذ ١ نَممَأ نْدَلَخ نوئملا تيأر نم

 - ع 3 5

 روباس هلبق َنيأ مأ ناو ٌرِشونأ كولملا ىرسك: ىرسكن يأ
 - و : .

 روكذم مهنم قبي مل مور لا كولم ٌماركلا رفصألا ونبو

 . «ءانفلا ىلإ مهرمأ ىهّتناو «ةمعاش ًاروصق اوديش نيفلتخم كولم ركذ ىف رمتسيو
 ظ : لوقي نأ ىلإ « اروكذم ًاثيش اونوكي مل نأك روبقلاو رسفشملا مهتوطو

 | روبقلا كانه مهّراو 3  مإلاو كلملاو حالفلا دعب مث
 '*”روبدلاو اًبصلاهب تولاف ف حج ْقَرَو مهنأك اوراص مث
 ىلا ديز نب ىدعل تايبآلا هذه لثم داشنإ نم هتسامح ىق ىرتحبلا ركيو

 . ىلإ نئمطن ال نحنو . نيقباسلا كولملا ريصمو توملاو ةايحلا نع اهيف ثدحتي

 نإف « ىشعألا دنع اهريظن نم انفقوم اهم فتن لب ءراعشألا هذه لك

 لوقلا نكمل ىبح ةريثك ًاراعشأ هيلإ اوفاضأ رهظي ام ىلع ظاعولا» صاّصنقلا

 نييوغللا لعجس ام كلذ لعلو « هيلع لوحنم راعشأ نم هل ىورام رثكأ نأب

 )١( ةمعئلا : ةمإلا (4 ) . بذعلا قاصلا : لالزلا .
 روبدلاو ابصلا . تبهذ : تولأ (0) . 1؟م/؟ ىناغألا (؟) : '

 . ناحير .ًاعومجم ريمضلا هيلع داعأو « توما :نونملا (م ) 1



 اا َ لفل
 نب ىدع » : لاقف هيلع عضولا ةرثك مالس نبا ظحالو « هرغشب داهشتسالا نوضفري
 هيلع لمحف «هقطنم لمبسو هناسل نالف فيرلا زكارمو ةريحلا نكسي ناك ديز
 لضفملا نأ ىف ببسلا وه اذه نأ نظلا ربكأو « '"ديدش هصيلختو ريثك ءىش
 هنإ عضوملا اذه ريغ ىف انلق دقو . هرعشنم ًائيش امهيتعومجم ىف هل .اتبثني مل ىعمصألاو
 ةيحيسم مهف ىفولغن ال نأ ىغبنيو «ةيحيسملا ثيلفتلا ةركف نع هرعش ىف حصفي ال
 اهنأ دكؤملا نم ناك نإو « مهسوفن قمعتت نكت مل اهنإف « ةيلهاجلا يف ىدع لاثمأ
 نوركدذي مهانيأرف نيبنثولا ءارعشلا ىلإ تاريثأت اهنم طقس دقل لب + مهيف ترثأ
 ءايبنألا "صعب نوركذي دقو سئانكلا بيراحيو سيقاونلا» نابهرلا اًنايحأ
 ىف ئىطخم وهو ٠ ةينارصنلا ىف ةيلهاجلا ءارعش رثكأ كلسي وخيش سيول لعج ام
 . ًانيب أطخ كلذ

 (؟ ةيمأ باتكلالهأب رثأتلا ًاحضاو هدنع رهظ ىثو لهاج رعاش مهأ ناك امبرو
 سبلو فّمحتو رابحألاب لصتا هنإ لاقيو فئاطلا نم وهو «ىسقّشلا تلصلا ىنأ نبا
 اهتداس نم ديس ىف حئادل» هلو « ةثعبلا لبق ةكم روزي ناكو. . تلّسنتو حوسملا
 : 29 هدم ضعب ىف هل لوقي ىذلا « ناع'دج نب هللا دبع وه نيروهشملا

 ئايحلا كّتميش نإ كّوايَح افك دق مأ ىتجاح ٌركذأأ
 ءاسمالو ميركلا قّلَخلا نع حابص هريشب هلا" ميرك
 امم مهل تناو ميتاونب اهتنب ةمركم لك كضراو (0 ب ا 9م ل # َُء ا

 ْ : 2*) اضيأ لوقيو
 ُنيِزَي ءاطعلا لك امو . رْيَخب ُهَتْوُبح دق ئرمال نير كؤاطع
 نشب لاؤسلا ضعب امك « كيلإ هِهْجَو لَذَب ىرمال نْيَشب يلو

 هل نئيزو «هاداعف هللا هّللضأ هموق ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لروشر كعب الف

 )١( ص مالس نبا ١١7 بدألا ناويحلا رظناو 1١/١١ /5؟ىريمدلل ناويحلا ةايحو 104
 ؛ةر/ال/ ١ ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلاو . ١ال"/١ ءارعشلاو رعشلا»و ١/797 4 .

 .578/ م٠ ىناغألاو ؟87ص مالس نبا (؟) ( ىماسلا ةعبط ) فاغألا ةيمأ ىف رظنا (؟)
 . ناعدج نب هللا دبع ةريشع : ميتونب (4 ) م؟ا//م بتكلا راد ةعبطط 5
 .؟؟8/8 فاغألاو ؟89لص مالس نبا (ه ) ةنازخو اهدعب امو ؟7 ٠ ص مالس نباو اهدعب امو



 ا

 :ةنايلب هتداحمو نوصل ةدناعم قف ة لخأ لب مسي ملف «هاوغأو هلمع ءوس ناطيشلا

 اهلاجر نم ريثك لتقف « ةرووشملا اهتميزه ردب ةعقوم ىف شيرق تمره الو
 :2'اهيف لوقي ةليوط ةديصقب اهالنتَق ىلع حانف « هسفن ىف كلذ رح اتواس

 '"مِجاَحْ ةَبِزاَرَم نم ِلَق دةعلاف ٍرْدَبِب  اذام

 خوامملا لأ ماركلا ىنب م اركلا ىلع. تيكب اله

 ىف اهرشنو ةيناملألا ىلإ اهمجرت هتايبأن م ةعومجم 5ءطادلنطعوو سبهلوش هل عمجو

 هراعشأ نم ةفئاط توريب ىف تومب ريشب هل رشن 19475 ةنس ىو 1941١ ةنس جزبيل

 لوألا عوضوملا امأ نييساسأ نيعوضوم ىف راعشألا هذه رودتو . ةيمأ ناويد مماب
 « هللا دوجو ىلع كلذب الدتسم نوكلا ةأشنو ضرألاو تاومسلا قلخ نع هيف ثدحتيف

 : 9 هلوق ةلكاش ىلع باوثلاو باذعلاو روشنلاو ثعبلاو ءانفلاو توملا نع ًاثدحتمو

 لابجلا نم تايسارلا ل ضرأ لكو نيملاعلا ُهلإ

 (9لاحرالو َنْيَري دَمَعالب اًدادش ًاعْبَس ىتتْباو اهانب

 لالهلاو ةئيضملا سمشلا نم ١ رونب اهنيزو 2 اهاوسو

 ©” لاصُلا نم ٌدِشَأ اهيمارمه اهاجُ ىفّذلألَت ٍبِهش 3

 3 لالزلا بُذَعلا نم اًراهنأ»و ًانريع تسجبناف ضألا َّقشو

 ٠:لاوز. ل1 ريصي اند ذو: انوي دم ال١ رمعه. لكو
 لالجلا ىذ سّدقملا قابلا ىوس لبي هّددج دب“ :نتفو

 ْ ""” لاكشلاو عماقملا تاذ ىلإ ةارع 2 نومرجملا قيسو

 (40 لالا اهلسالس ىف اوجَص اليوط َالْيَو انَلْيَو اودانف

 )١( ص مالس نبأ 578١ . )  ) 4عبسلا تاومسلا : دادشلا عبسلا .

  (0فيسلا دح وهو لصن عمج : لاصنلا (ه ) . ردبي لمر بيثك : لمخعلا .
 ترجفنا : تسجبنا (1) 00 2 وهو نايزرم عمج : ةيزارملا . 1

 برضي ديدح نم نجاحم : عماقملا (7) اجحج عمج : حجاحملا . مهلع مدقملا
 ىكشتأ نما ميركلا ديسلا .

 ا ل ا اوجع (8) . 76ص ( سيتلوش ةمبط ) ةيمأ ويد ع0



 م

 5 5 8 م

 ولاص ٍراتلا رحب مهلكو
 لالظلا تحت روعات شيَعو

 فيعض اهبواسأو «٠ ةحضاو ةروصب ميركلا قتلا ن ني ىناعملا هذهو
 ىناثلا عوضوملاو . ةيمأ ىلع لح امب اهلثامي امو اهنأ اًنظ نظن انك كلذلو ( نهاو

 هيف ماهتالا لعل لب « امابتا لوألا عوضوملا نم لقأ سيل هرعش هيف رودي ىنذلا

 ءاج امع ءىش ىف قرتفي داكي ال ًاصّصتسق «ءايبنألا ريس انيلع صقي هارن ذإ « حضوأ
 هئادتفا نم ناك امو ليعامسإ هنبا حبذي هنأ مهاربإ ةيؤر ىف هلوقك ميركلا نآرقلا ىف
 :(1 مظع حبذب

 داب ىفوملا "مهاربإلو

 هْنَع هنَع ريل نكي مل ةركب
 ل كترذن ىنْنأ ع اي

 هوف لاق ْنَأ :

 ْتفكاو هلل ترذن دق ام ٍضْقاف

 هنع ليبارسلا علخي نيب
 ىنِإ كنبا لسرأو ُهْذح : لاق

 مالغلا باجُأف

 (9 لازجُألا لماحو ًاباستحا ر

 لاَتقأ رشعم ى هاري وأ

 07 ىلاحكل ىَدِفْر بص افاطيحش 4
 لاحتنا ريغ هلل ءىشث لك هتت “ع ل

 ه »9

 (*ىلابرس هس نأ ىد نع
2« - 

 "'لالُج شّبَكب هبر هكف
 لاق ريغ اًبلعف نإ ىذلل

 ى ظاعولاو صاصقلا ضعب همظن بولسألا طقاس كيكر رعش اذه نأ حضاوو
 رعش ىلع علطا نيح معزي رايه بهذ دقو .. ةيلهاحلا نع ةرخأتم روصع
 ملع هل ناك واو « "7 ميركلا نآرقلا رداصم نم ًاردصم هيف فشتكا هنأ ةيمأ

 « لاحتنالا ةنيب ةلحتنم راعشأ ىلع عقو هنأ فرعل نييلهاحلا بيلاسأو ةيبرعلاب

 رهظيو . 2" نيقرشتسملا نم دحاو ريغ هيلع در دقو «نسيبلا أطحلا اذه ىف طروت الو

 . #7 ص ةيمأ ناويد )10

 . متئاظعلا : لازجألا ()
 "اني : يبد 20

 : لايرص (4)
 نا )20(

 ةيويسآلا ةلجلا نم رشاعلا هزحلا رظنا (؟)

 ©1١١6. ص (1404) 4 مق

 ناملكو ربل ةيبرعلا بادآلا خيرات رظنا (7)

 . «ةيمأ» ىفةيمالسإلا فراعملا ةرئادو ١١م/١



 مول ْ

 تلاط ىأ نب ىلع نب نسحلا نأ مالس نبا ىف 2 ميدق ةيمأ ىلع لاحتنالا نأ

 : هتديصق هدشنأف « هرعش ضعب ىدعملا ةغبانلا دشنتسا

 املظ هّسفنف اهلَقَي مل نم ُهَل كيرش ال هلل ٌدمحلا

 « تلصلا ىبأ نب ةيمأل الإ تايبألا هذه ىورن انك ام ليل ابأ اي» : هل لاقف

 نيب ثدح ًاطالتخا نأكو « 2١١ اهلاق سانلا لوأل ىنإ هللاو ! هللا لوسر نب اي : لاق

 صصق ىف ةفلتخم راعشأ ًاضيأ ميدقنم ةيمأ اولحن امبو . ةيمأو ىدعحلا ةغبانلا رعش

 . «بناوحلا هذه ضعب ىف ىدع هكرشيو«تايحخلاك فحاوزلا ضعبو ريطلاو ناويحلا .

 ىلإ هب اودارأ ىذلا رعشلا نم ًاريثك امهناسل ىلع اورجأ ظاعولا»و صاصقلا نأكو
 ظحاحلا دجن اننأل « ميدق نم كلذ امهولحن مهم لوقن امنإو « رابتعالاو ةظعلا

 .(9 هاجتالا اذه ىف ةريثك ًاراعشأ امهل دشني

 نم رّصنت نمو دوهيلا ةنسلأ ىلع راعشأ نم ىور ام نأ هانمدق ام حضاوو
 يغبني كلذلو « ريثك عضو هلخد ةيمأك فكنحت نم كلذكو ةيلهاحللا ىف برعلا
 « مهتادقتعمو موقلا تانايد ىلع هقيرط نع مكحلا ىف عستن ال نأو هنم سرتجن نأ

 . ريبعتلا»و ظفللا ىف فافسإلاو ءاثغلا نم ريثك هلخد دقو « لاحتنالا هيف ىرجي ذإ

0 

 )١( ص مالس نبا ٠١5 اهدعب امو 155/4 2 هزار/# . اهدعي امو .
 )( ناويخلا الثم رظنا  78٠١/٠اهدعي امو «



 رشع ىئاثلا لصفلا

 لهايملا رثنلا

 قماح يبا روع
 سانلا هب بطاختي ىذلا ىداعلا رثنلا ىحنن ىلهاحلا رثنلا نع ثدحتن نيح

 دق ام الإ ابدأ هنم ءىش "دعي ال رثنلا نم برضلا اذه نإف « ةيمويلا مهمايح نوئش ىف

 ىلإ هبحاص هب دصقي ىذلا رثنلاوه انقح ابدأ دمعي ىذلا امنإءلاثمأ نم هيف ىرجي
 « ءادألا لامجو ةغايصلاب كلذ لجأ نم هيف لفتحي ىذلاو نيعماسلا سوفن ىف ريثأتلا

 . ةرسبحم ةيبدأ لئاسر نوكي امو ةباطخ نوكي امو اصصتسق نوكي ام هنم « عاونأ وهو

 . ىنفلا رثثلا مساب ريخألا عونلا نيثحابلا ضعب ىمسيو

 لئاسرلا اوفرع نييلهاحلا نأ ىلع لدت ف ةيلهاج قئاق انرنبأ نيت سلو
 نأ ريغ « انوي دا 2 . اوفرعي مل مهنأ كلذ ىبعم سيلو « اهولوادتو ةيبدألا

 نمو « ةيرئنلاو ةي را ةيبدألا ضارغألا ىف اهنومدختسي ال مهتلعج- اهلئاسو ةب روعص

 ءاج ام كلذ ضقنيالو . )2١ ةيراجتلاو ةيسايسلا ضارغألا ىف طقف اهومدختسا م

 ى ”دصتف . . ًارمتعم وأ اًدجاح ةكم مدق تماصلا نب كيو نأ نم ةيوبنلا ةريسلا ىف

 لاقف « مالسإلا ىلإ و هللا ىلإ هاعدف « هب عبس نيح ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل

 - هيلع هللا لص هللا لوسر هل لاقف « ىعم ىذلا لثم كعم ىذلا لعلف كير

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف « نامقل ةّلِع : لاق ؟ كعم ئذلا امو :

 ىعم ىذلاو . نسح مالكل اذه نإ :هللاقف؛ هيلع اهضرعف « ىلع اهضرتعا :

 هللا لوسر هيلع التف « رونو ىدُه وه « "ىلع هللا هلزنأ نآرق : اذه نم لففأ
 « ..9"2نسح لوقلا اذه نإ : لاقو ءهنم "دعس ملف مالسإلا ىلإ هاعدو « نآرقلا

 )١( بحي )ماشه نبال ةيوبل ةريسلا (؟) ىنرعلا رثثلا ىف هيهاذمو نفلا رظنا (
 ) ص (فراعملا رادب ةثلاثلا ةعبطلا 1١9 . 00000

8 ٌ 



 نك

 اراك كعر لاكأ صبا دس بع ناك هنأ ديفي امنإ ريحا 5

 0 اومدختسا مهنأ ىلع لدي ال ةفيحصلا 0 « نامقل ىلإ هنوببسي

 « مهيب راشتنالا ةدودحم تناك دف « أرعشو رين مهمادجو نع ريبعتلا ىف

 00 ةيندللا ضوصتلا انزوعت وأ انصقنت اهيب « نظلا درجمل كلذ مزن نأ فسعتلا |

 هنأ ققحملا نف ىلهاحلا رصعلا ىف ةيبدأ لئاسر دوجو ىلع ةيداملا ةلدألا دقتفن انك

 نمو . ناهكلا مج عجسر ةباطحلاو لاثمألاو صصقلا نم ةفلتخم ذارلا مهدنع دعو

 تاقوأ ثالذىلع مهتدعاسو . ير اك صصقلاب نوفغشسي اوناك مهنأ دكؤملا

 « رمسلل نوعمتجم هلودُنس ليللا ىخرسي نيحم اوناكف :ءارحصلا ىف ةعساولا مهغارف

 فهري ىح ناكو ناك : هلوقب مهمايخ براضم نم برضم ىف مدع اذه امو
 هخويشو ىلا بابشو « ثيدحلا ىف هعم مهضعب كرتشي دقو « هيلإ مهعامسأ عيمجلا

 . ةفهر قوش ىف ثيدحلا نوعباتي ءالؤه لك ةيبخألا ءارو تاردخملا هتايتفو هؤاسنو
 ربي ىبحس « هنفو هلايخ نم هصصق ىلع صاّصَسقلا ضيفي ناك كش ريغ نمو

 نمو ماقتنالا ةبحم ىلإ ةقفشلا نم مثوحيف مهبولق مهبلع كلع ىبحبو © هيعماس

 ىلإ نآ نم قفخت مهبولقو معلا مههوجو ف عملا مهمويعو 0: دحلا ىلإ كلحضلا

 « مهنيب رودي ناك ىذلا صصقلا اذه لوصأ نه ءىش انيديأ نيب سيلو ءنآ

 ىعيبطو «هنم مييأإ ىبتنا ام انل اونود ىبابعلا رصعلا ىف ةاورلاو نييوغللا نأ ريغ
 . ىلهاخلا رصعلان م اهتعطق ىتلا ةليوطلا ةلحرلا هذه ءانثأ ىف هلوصأ فرحتتو ريغتت نأ

 نم ريثكب ظفتحم تلظ اهنأ قحلا نم ناك نإو « ىرجملا ىناثلا نرقلا ىلإ

 . هتيويحو هحو رب صضبنت تلظو ميدقلا صصقلا تايم

 اوناك ىذلا صصتقلا اذه ناولأ فرعن نأ نويماسلا هنود ام ةطساوب انئكميو ]

 مهب درحو مهمايأ مهن سلا لع اموبش ناولألا هذه رثكأ ناك ابرو « ممن مهنيب هنولقانتي

 مئازه نم مهلئابق ضعب هب تيم امو ةعورم تاراصتنا ن نقط هسا

 ىناثلا نرقلا وي وغل مهنم اهوانت نأ ىلإ بورحلاو مايألا هذه نوصي اولظ دقو « ةركنم

 ى ةديبع ىنأ نع فورعم وه ام وحن ىلع ًامظنم ًانيودت اهوندف ءهتاورو ةرجهلل

 وحن ىلع اهب ةيانعلاو اهيف فيلأتلا هدعب نه ىلاوتو « قدزرفلاو ريرجب ضئاقنل هحرش

 عضوملا اذه ريغ ىف مدقت ام
3 



 ٠ع

 مهورصاع و وأ مهوقبس نمو ةنساسغلاو ةرذانملا نم مهكولم نع ًاريثك نوصقي اوناكو

 ةريسلا قو ىربطلا خيرات ىف ًاثوثبم هدجن امم « ءابزلا لثمو ةيريمحلا ةلودلا كولم لثم

 ْ قفا نمو « هيئاخأ ىف جرقلا نأ ىلإ ريثك كلذ نم طقسو  ماشه نبال ةيوبنلا

 . وه ام وحن ىلع «كولملا ءالؤمل ىبقحلا خبراتلا فلاخي صصتقلا اذه نم اريثك نأ

 )١( ةحيحصلا ىنامورلا خيراتلا قئاثوو ءىش ىف قفتت ال امإف « ءابزلا ةصقنع فورعم

 فيرحتلا اذه ءاج امبرو « ءايزلا ىلإ فرح >صمط:2 ايبونز وهو اهمسأ ىح

 نمزلا رم عمو « ىابز تنب اولاقو هيلإ اهوبسنف م ىابز ىعدي ناك اهابأ نأ نم
 ةيفرصلا مدعاوق بسح فلألا دعب ةفرطتملا ءايلا اولدبأ» « تنب ةملك اوفذح

 . ءابزلا تحبصأف فيرعتلا ةادأ مسالا ىلع اولخدأو « ةزمه

 مثألا كولم نع نرصقي اوناك ملاطبأو مهكولم نع نوّصقي اوناك ام وحن ىلعو
 نب رضّتلا نأ نم ةيوبنلا ةريسلا ف ءاج ام كلذ ىلع لدي « مهناعجسشو ماوح نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىذؤي ناك نميي شيرق نيطايش نم ناك ثراحلا
 ثيداحأر سرفلا كولم ثيداحأ .ملعتو ةريحلا مدق دق ناكو ءةوادعلا هل بصْنتيو

 رك ذف اسلم ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر سلجم اذإ ناكف نا دشقماو مصر

 هسلجم ىف هفلخ هللا ةمقن نم مثألا نم مهلبق نم باصأ ام هموق رذحو «هللاب هيف

 انأف ٠ « ىلإ ماهف « هنم اًيدح نسحأ شيرق رشعم اي هللاو انأ : لاق مث « ماق اذإ
 «.. ار ارايدنفسإو مسر و سراف كولم نع مهثدحي مث «هثيدح نم نسحأ مكثدحأ

 مهتداسر مهئارعشر مهناهك نع اريثك نرصقي اوناك مهنأ هيف بير ال امه ش

 « رابخألا نم بضنيال اًشيعم بدألاو رعشلار خي راتلابتك هنم تدمتسا صّصّنق وهو

 دقو « صصقلا نم ةينغ ةدامب لفحت اهارتسف ىناغألا بحاص مجارت ىلإ عجراو
 تنب ءامسأ هتبحاصو ربكألا شقرا ةصقك « ىرحلا صّصق نم ليلق ريغ اهيف اوثب
 هل بألا راذتعاو ءابيبأ نم اهتبطخ هتلواحمو مالغ وهو اهل هقشع نم ناكامو« فوع

 ضعب ىلإ شفرلا قالطنا نم ناك امو «ةعاجشب دعب فرعي ل هنأو هنس ةثادحب

 ءديدش نامز اًفوع باصأ ءانثألا هذه قو ءاّنمز هدنع هئاقبو هل هحيدمو كولملا

 )١( (ىبلحلا ةعبط ) ةيوبنلا ةريسلا (؟) ىلع داخل مالسإلا لبق برعلا خيرات 511/1١
 اهدعب امو ةةر/#ل“ . : َ

 ل
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 ىلإ اهب لحرو « لبإلا نم ةثامىلع هتنبا هجنوزف «لاملا ىف هبغرأف «دارسم نملجر هانأف
 « تتام اهمإ هل اولوق لب « عجري نيح اهربخب هوربخت ال شّكقرملا ةوخإ لاقو . هلهأ
 اهم هل اولاق شقرملا مدق املف « هماظع اونفدو همحل اولكأ ء اشبك كلذل اوحيذو

 . هروزيو شبكلا ربق دوعي ةدم لظ نأ دعب ةقيقحللا فرع نأ ثبلي ملو' « تتام

 لسرتيو « اهجوز ىعار ىلع فرعتي تارماغم دعب و « ءامسأ بلطي شقرملا جرخو
 ىنيتأت نكلو « اهنم وندأ نأ عيطتسأ ال ىإ : هل لوقيف« هنع اهندحي نأ هيلإ

 ىمتاخخ فخ : شقرم هل لاقف ءاهنبلب اهيتأتف « اًزّمنَسع ال بلحأف « ةليل لك اهتيراج
 ًاريخ كلذب بيصم كنإو « هفرعتس اهنإف « نبللا ىف هقّلأف تبلح اذإف « اذه
 ةيراخلبا تحار الو . متاحللا ىعارلا ذخأف ٠ كلذ تلعف تنأ نإ طق عار هبصي مل

 .ءامسأ ىدي نيب هتكرتو هب ةيراحلا تقلطناف هيف متاحللا حرط زنعلا امل بلحو حدقلاب
 ءابينت متاحا عرقف « عنصت تناك كلذكو «هتبرشف هتذخأ ةرغرلا تنكس املف
 : تلاق ؟ متاحلا اذه ام : ةيراجلل تلاقف « هتفرعف « رانلاب تءاضتساو هتذخأف

 ؟ ىتوعد مل : اهل لاقف ءاعزف لبقأف « نارجنب وهو اهالوم ىلإ اهتلسرأف . ملع هب ىلام
 اذه دجو نيأ هلسس : تلاقف «هاعدف « كمنغ ىعار كدبع عدا : هل تلاق
 نإللا ىف هحرطا : ىل لاقف «نائبخ فئهتك ىف لجر عم هتدجو : لاق « ماخللا

 رخآب هتكرت دقلو « وه "نسم ىنربخأ امو ءاريخ هب بيصم كنإف «ءامسأ هبرشت ىذلا
 ةعاسلا لجتعأف «شقرم متاخ : تلاق ؟متاحللا اذه امو : اهجوز هل لاقف . قمر
 « امهليل نم هاقرتظ ىتح اراسو رخآ سرف ىلع اهلمحو هسرف بكرف . هبلط" ىف
 : تومي نأ لبق : لاقو ءامسأ دنع تاف « امهلهأ ىلإ هالمتحاف

 2 0< و 27

 ٌدوجه ىباحصأو ىنقرأاف ىمّيَلُس نم لايخ اليل ىَرَس
 ديعب مهو اهلهأ ركذأو لاح لك ىرمأ ريدأ تبف : ً
 2 2 و 3 2

 دوهعلاو قثاوملا تعّطقو ىرخأ تنكسو ةدلبب نكس

 ُديصأ الو ٌداصأ ىلاب امو ىِْهَع ناَحُيو ٍيفأ ىلاب امف
 .(2١دارتم .ضرأ ىف نف دف تام مث

 . اهدعب اادهل ( بتكلا راد ةعبط ) ىناغأ )0



 فير

 .ةيلهاخللا ف تراد ىلا شقرملا ةصق سفن اهنأب نينمؤم ةصقلا هذه 'ئست مو |

 ىف اهاثمأ ةروص ىلع اهعباوطب لدنل اهانقس انكلو « اهليصافت عيمجو اهتغلب

 فيضي امب ةرات «قيوشتلا رصانع نم اهلثل صاصسقلا حيتي ناك امو « ةيلهاجلا

 ىلع« «الاثمأ اهيلإ فيض دقو  راعشأ نم اهيلإ فيضي امب ةراتو« هلايخخ نم ةصقلا لإ

 277ه بنعم ىت ىبضلا دنع نمضتت ىهو «ءابزلا ةصق ىف فرعن ام وحن

 رخآلا ىلع نيقشاعلا هع فرعت نأ نم ناملكورب هيلإ بهذام حص اذإو

 ىبعم ناك 2" برعلا ريغ مثأ دنع تاياكحلا نم ريثك ىف عئاش متاحا قيرط نع

 تاياكح نم رصانع اهيلإ تبرست بحلا ىف ىتح نييلهاحلا صبصق نأ كلذ

 نع مهافارخ ضع بناخلا اذه ف لخديو 2 ةيبنجألا منألا دنع ةلثامملا قشعلا

 دقو « سأفلاو ةيحلا ةفارخك غ9 بناجألا تافارخب اهيف نوقتلي ىتلاتاناريحلا

 ْ : 29 ةلكاشلا هذه ىلع ىبضلا اهاور.

جأف « امهل لبإ ىف ىضم ايف اناك نيوخأ نأ اومعز »
 ناكو « اههدالب تيد

 ب: و ل امدحأ لاقف ؛ دحأ لك نم هتمح دق :ةيح هيف داو مهم بيرق

 : هوخأ هل لاقف ءاهحلصأو ىلبإ هيف تيعرف « ئاكمملا ىداولا اذه تيتأ ىنأول ش

 : لاق « هتكلهأ الإ ىداولا كاذ طبه م ًادحأ نأ ىرت الأ « ةيحلا كيلع فاحخأ ىفإ ٠

 « هتغدل ةرحلا نإ مث « اًنامز هب هلبإ اعرف « ىداولا كلذ طبهف . "نطيهأل هللاوف

 وأ اهلتقأف ةيحلا نيلطألو « ريخ ىتخأ دعب ةايحلا ىف ام : هوخأ لاققف . 0

 ىرت تسلأ : تلاقف « اهلتقيل ةيحلا بلطف « ىداولا كلذ طبهف . ىتخأ "نعبت

 كطعأو « هب نزكتف « ىداولا اذبب كعدأف « 0

 ىإف : لاق « معن : تلاق ؟ تنأ ةلعافأ : لاق . موي لك ف ًارانيد تيقب ام

 « ًارائيد موي لك هيطعت تلعجو . اهريضي ال « قيئاوملا اهاطعأو ال فلحف . لعفأ

 « هاخأ ركذ هنإ مث الاح' سانلا ن ند ىبحس « هلبإ ثمنو هلام رثكف

 « سأف ىلإ دمعف . ؟ نالف ىخأ لئاق ىلإ رظنأ انأو « شيعلا ىنعفني فيك : لاقف

 « رححللا تلخدو « اهأطخأف اهبرضف « اهعبتف « هب ترف « اه دعق مث « امكدحأف

 يبرعلا رثثلا ىف لاثمألا باتك رظنا 2«( ةعبطلا ) ىبضلا لضفملا برعلا لاثمأ ()

 . 4 5 ص نيدباع ديجملا دبعل مدقلا . اهدعبي امو ح١ ص (ةرهاقلاب ىلوألا

 06 ص ىبضلا برعلا لاثن# ( ؛ ) 0 ؟/ ١ ناملكوربل برعلا بدألا ني رات رظنا 0
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 هنع تعطق لعف ام تأر املف . هيف رثأف ءاهرثحج قوف عقوف لبحلاب سأفلا ىرف
 كلل له : اهل لاقف « مدنو اهرش فوخت كلذ ىأر الو « هيطعت تناك ىذلا رانيدلا

 ؟ كدهاعأ فيك : تلاقف « هيلع انك ام ىلإ دوعنو ( دهاعتن ) قئاوتن نأ ىف

 الثم سأفلاو ةيحلا ثيدح. ناكف . دهعلا ىلابت ال « رجاف تنأو كسأف رثأ اذهو

 : (ةرم ىب اهب بتاعي ةديصق نم ) نايبذ ىنب ةغبان لاق ٠ برعلا لاثمأ نم ًاروهشم

 هئاَع دب ال سفنلاو « ةرْثَع الب مهنم نْعَضلا ىوذ نم ىقلأل ىفإو
 هرئاسسانلا ىف لاثمألا تّكفنا امو اهفيلح نم اًفّصلا ثاذ تيقل امك

 اذه عم ةيحلا ةصق نع ةغبانلا اهيف ثدحت, ىلا ةعطقلا ةيقب ىضلا دشننميو

 تظفاح..ةصقلا نأ ىف كشن اك تايبألا ىف كشن نحنو . هدهع ناتخا ىذلا ىعارلا

 حور نم ًابناج انيطعت اهنأ اًنظ نظن هسفن تقولا ىف انكن إو « لهاحلا لصألا ىلع
 دنع فورعملا ناويح لا صصقتب هبناوج ضعب ى ىتتلي ناك هنأو « ىلهاحلا صصقلا

 بوسيإ صصق ى فرعن اموحن ىلع ىرخألا مألا ىلإ مهنم برست ىذلاو «دونملا

 ىلإ دنهلا نم عونلا اذه برست امنأكو « 20 ةيحلاو عرازلا هصصق نيبو «ىنانويلا

 ٠ اًنعيمج نانويلاو برعلا

 « نيطايشلاو تيرافعلاو نحلا نع ًاريثك اوصَسق ةيلهاخلا برع نأ هيف كش ال امو
 ةأرما ةروص ى ودبت ًامئاد اهنإف لوغلا الإ تءاش ةروص ىأ ىف لوحتت اهنأ اومعز دقو .

 ناريثلا ةروص ىف نحلا ىءارتت ام ًاريثكو . رامح- ىلجر انوكت نأ دب الف « اهيلجر ادع

 ءانهدلا ءارعصو رابو ضرأ اهيزانم .رهأ نأ نومزي اوناكو . روسنلاو ماعنلاو بالكلاو
 بئاجعلاو ريطاسألا بتك ىف اهنع مهصضق نم ريثك لخد كش ريغ نمو . نيربتيو

 . ىمابعلا رصعلا ىف تفلأ ىلا
 ةحلاص ةيقب ىلهاحلا صصقلا نم انل تيقب هنأ دكؤنل كلذ قسن مل نحنو

 ًانودم انلصي مل نييلهاحلا ىلإ فاضي ىذلا صصقلا اذه نم ائيش نإف « ةساردلل

 روصي هنأ معزنف دوعن ماهمالا اذه دعب انك نإو «ةلمج همهتن انك كلذلو « اًيوتكم
 امت]و « ةقيقد ةروصب ال نكلو « هحمالم نم ًاريثكو هتعيبطو هحورو مهصصق ةدام انل

 . ةماع ةروصب

 1 م ومدقلا فرملا رثنلاف لاثمألا رظنا )١(
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 لاثمألا

 رثثلل ةقيقد ةروص انل لمحي ال. نييلهاحلا ىلإ فيضأ ىذلا صصقلا ناك اذإ
 2 ةروصلا هذه نم ليلق ريغ انل لمحت لاثمألا نإف نيودتلا ىف هرخأت مكحب لهاجلا

 اهزاجيإ مكحب ءةيلصألا اهتروصب اليوط لظت نأو « رّتيغت ال نأ امنأش نم نأ ذإ
 لوألا نرقلا طساوأ ذنم اهنيودت ىلإ برعلا عراس دقو . ةنسلألا ىلع اهنارود ةرثكو
 نايفس ىنأ نب ةيواعم مايأ ىف نيباسنلا دحأ ىدلبعلا راحص اهيف فلأ ذإ«ةرجهلل
 لوقيو«رخآ اًبباتك هرصاعم ةّني رست نب ديبسع اهيف فلأ امك ًاباتك (ه 50-41)

 ىنثلا نرقلا ىلإ انلقتنا اذإو . "7ةقرو نيس وحن ىف هآر هنإ تسرهفلا بحاص
 اهب نومتبي اًنعيمج ةرصبلاو ةفوكلا ءاملع ذخأ ذإ ءرتكي لاثمألا ف فيلأتلا اندجو

 « ئئضلا لضفملل برعلا لاثمأ باتك نرقلا اذه نع انلصو دقو « اهيف نوفلؤيو

 نم هحرشب اًمباتك اهيف مالس نب مماقلا ديبع وبأ فلؤيف « ثلاثلا نرقلا ىلإ ىضمنو
 ديبع ىأل لاثمألا باتك حرش ى لاقملا لصف » مساب ىركبلا ديبنع وبأ هدعب

 فلؤي ىتحح ٠ ىلاوتت لاثمألا ىف تافلؤملا لازت امو . « مالس نب مماقلا

 هباتك فلؤيف « ىناديملا هفلخيو « لاثمألا ةرهمج. » هباتك ىركسعلا لاله وبأ
 . اًنباتك نيس ىلع وبري ام ىلإ هيف عجر هنإ هتمدقم ىف لوقي وهو « لاثمألا عمجم »

 « الثم ىمست ىلا ةرئاسلا ةملكلا نوقوسي مدجي بتكلا هذه ىلإ عجري نمو
 اهلع ضخمت ىلا ةروطسألا وأ ةصقلا درسل اًميلاغ نوفقي لب « كلذب نوفتكي الو
 هذه نم انفقومو . اهفيعاضت ىف ىوردتف ىرخأ لاثمأ نع ”ضخمتت دقو «لثملا
 نحنف « ةماعب ىلهاحكلا صصقلا نم انفقوم نع فلتخي ال ريطاسألا»و صيصاقألا

 سفنل « هتيويحوو هتعيبطو هحورب تجلتخا نإو ىلهاحلا رتنلل ةروص اهم ذختن ال
 ةفئاط نأ ققحملا نف اهسفن لاثمألا امأ . اهنيودت رخأت وهو « هانركذ ىذلا ببسلا

 ديبع هاور ام رثكأ ةصاخو «ةيلهاجم نوكت نأ محتي ةفلاسلا بتكلا هتور ام ةريبك

 هيوري ام ىلإ اننأمطال انلصوو نمزلا دي نم طقسي ُ هباتك نأ ولو ةيرش نبا

 )١( نص تسرهفلا ١١ .
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 لاثمألا اودرفي نأ هدعب اوءاجن نم لواحي مو دف هنأ ريغ « لاثمألا هذه نم

 فورحلا بسح لاثمألا بيترت ىلع مهرثكأ ج دذإ « اعلا نم ةيلهاحلا

 نيرشعو ةعست ىف اهنوفلؤي وأ اهنوبتري مهن « اهظافلأ مجساعملا برت ام وحن ىلع ىلوالا
 نم اهيلهاج زييمت بعصلا ع نم حبصأ كلذبو . ةيئاجهلا فورحلا باوبأ ددعب ًاباب

 هنووري ام عم بتكلا هذه بامصأ دروي دق كلذ عمو « نايحألا نم ريثك ىف اهيمالسإ

 : نيكيرط مدع انج ىهو « اهمدقو اهنيلهاج ىلع لدت تاراشإ لاثمألا نم

 ءانثأ ىف وه قاسي نأ وأ « هرسفت ةيلهاجب ةصق لثملا عم اوقوسي نأ لوألا قيرطلا

 عاطيال 00 لثم نم ءاّبزلا ةصق ىف اه رن ىلا 0 كلتك « ةيلهاج ةصق

 تغلب دقو «ورمع ديبال ىديب »و « هفنأ ”ريصق ة عادتج ام رمأل هو «رمأ ريصقل

 ثادحأب لصتي ام قيرطلا اذه نمو . الثم رشع ةينامن ىناديملا دنع ةصقلا هذه لاثمأ

 هل ًارصق ىتبا ىمخللا سيقلا ئرما نب نامعنلا نأ اومعز ىذلاك ةيلهاجس ريطاسأ وأ

 فرعأ ىفإ : راس هل لاق همتأ املف «راّمنس ىمسي ىور هل هانب « قناروحلا ىمسي
 ؟ كريغ دحأ اهفرعيأ : نامعنلا هل لاقف « هلك رصقلا طقسل تلاز ول ةّرجآآ عضوم
 ىلعأ نم رف هب رمأ مث « دحأ اهفرعي امو اهنّمعدأل مرج ال : لاقف ءال : لاقف
 . رامنس ءازج- : اولاقف لثملا نويلهاخلا هب برضف « عطقتف هلفسأ ىلإ رصقلا

 نيعتي ذئنيحف « نييلهاج ىلإ لثملا اوبسني نأ وهف ىناثلا قيرطلا امأو

 مهنمو « ةرئاسلا لاثمألاو ةمكحلاب مييف اورهتشا نوريثك كانهو « هخيراتو هنمز

 « فاقحألا ىف لزنت تناكىلا ةينهلا ةليبقلا كللت «داعن امن لثم مدقلا ف قرْدغُي نم

 ةنسلا ىلع رودي نامقل مسا لظ دقو « ةيلهاخلا ىف ةيقاب اهنم قبت لو تداب ىلاو

 ءامدقلا نم » : ظحاحلا لوقي . ملحلاو نايبلاو ةمكحلاب هنو رك ذي اولظو ('' مهئارعش
 نامقل ءارككدلاو ءاهدلاوةمكحلاوةباطخلاو نايبلاو ةسايرلاو ردقلاب ردك ذي ناك نم
 : مني اذ 17 عركلا نآرقلا يف روكذلا كحل نامقل ريغ هنأ ىلع صنيو « داع

 لضتي ام لكو هتايحنو هب ةروطسألا تّفح نامقل مدقلو . (59نورسفملا كلذ ىلع

 ةوق اًيوق سأرلا ريبك ًاقالمع ناك هنإ نويرابخألا لاقف . ءاسنلاو سانلا عم هتالصب

 . (ةرهاقلا ةعبط) ىبلعثل ءايبنألا صصق (+) 0 اهدسب ايو 18ع/١ نيبو ثايبلا (1)
 رظناو ١85/07 نايح ىلأ ريسفتو 8 .”0:/عاو

 . الاب / 7 ىدادقيلل بدألا“ ةنازخ . ١84/١ نييبتلاو نايبلا (؟)
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 شاع اهم رسن لك نأو روسن ةعبس رع شاع هنإ اولاقو «ةغلاب ةمكح امكحم ةقراخ
 دبألا لاط » اولاقف رمعلا لوط ىف لثملا اوبرض هبو ءاهرخخآ دبل ناكو ةنس نينامت
 اهب ديرأ صرصاقألا نم ةفئاط ةرخأتمروصع ىف نامقل ىلإ تبسُنو . ١" دبل ىلع
 . فيعض كيكر بولسأب ةبوتكم ىهو « نامقل لاثمأ تيمسو « رابتعالاو ةظعلا ىلإ

 ةيصخش نأ ةيمالسإلا فراعملا ةرئاد ىف نامقل ةدام بتاك (13ءا1عء ١ رله مجز دقو

 ىروطسألا داع نامقل ىعارتي اهيفو ةيلهاج ةلحررم ( ١ ) : لحارم ثالثب ترم نامقل

 ىحس « رخآ رسن هفلخ رسن اهم كله املكو روسن ةعبس رمع شاع هنإ لاقي ىذلا
 ةروس نامقلل دجن اهيفو«ةينآرق ةاحرم ( ب) . ًاريثك مهؤارعشمركذ ىذلا دبل ناك

 ماعلب نيبو اذه نامقل نيب نيرسفملا ضعب طبر دقو مكحلا ركذلا ىف هب ةصاخ

 روحان نب 2” روعاب نب نامقل هنإ اولاق ذإ هبسن سفن هل اودرسف ليئازسإ ىب مكح
 لرحس ريثك صصق قفلو اهيف حسن ةلحرم ىهو «ةرخأتم ةلحرم (ج) . خرات نبا
 . « نامقل لاثمأ » باتك كلذ روصي امك نامقل

 « نامقل ةيصخشل روطتلا اذه نمهيلإ بهذ امف ؛ىطخم «رله »نأ ققحملا نمو

 نآرقلا نامقلو داع نامقل نيب اوقَرف انءامدق نأ نم هانلق ام وهو « طيسب ببسأ

 بتك لوألاب ىبعتت اهيبو . ناصخش امه لب ًادحاو اصخش اسيل امهف ؛ ميركلا
 هيد ثكالام أطوم لثم ريسفتلاو هقفلا بتك هاياصوب و هب ىنعُت ىناثلا دجن لاثمألا

 يد عباطب عبطت ىهو هعلاعت نم ًافرط ظحاتلا ىور دقو « نايح ىنأ

 . 00 امو لاثمألا نم نوللا اذهب نوريثك مهرب ةيلهاحلا ىف رهتشاو

 قليص نب 0 ءاسؤرلا اكمل ءاغلبلا ءابطخلا نمو » : ظحاحلا لوقي ؛« ' مكح نم

 0 (؟9 (ةعيبر نبديبتلو برّظلا نب رماعو ةبطقنب مرهو داذح نب ةعيبرو<

 عا0# ني رمعملا نمناكف مكأ امأف « ىناو”دعلا بيرظلا نبرماعو ىدبقلا قبص نب مكأ

 . 58/١” نييبتلاو نايبلا (؛ ) م ضص قاتسجسلل نيرمعملا رظنا . , )١(
 ٠١ صاتسجسلانيرمعملا مثكأ ىف رظنا (ه ) ةنازملاو 70+ ص ةيرش نب ديبع رابخأو

 عمجمو 7١/١٠6 ( ىبساسلا ةعبط ) ىفاغألاو : . ”الهر/ا ىناديملاو لال ؟
 ىركسعلل لاثمألا ةرهمجو 4١هر/؟ لاثمألا نايح ىنأ ريسفتو 84٠ ىبلعثلا رظنا (؟)

 . 1١١١/١ هشماهىلع ١ . تر“

 ' . ١44/٠ نييبتلاو نايبلا (* )
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 هللا ىلص لوسرلا ىلإ ًاهجوتم بكرف همالسإ نلعي نأ لواحو مالسإلا قحل هنإ لاقيو
 دقو « ةريثك لاثمأو كح هناسل ىلع رودتو . قيرطلا ىف تام هنأ ريغ « ملسو هيلع

 ىلغ ىرجت ىهو «هيلامأ ىف ديرد نبا نع القن اهم ةفئاط رهزملا ىف ىطويسلا قاس
 : (١)قسنلا اذه

 زجعي ءرملا . لئيَولل ىفتخأ ل يللانإفليللا اوعرادا ."" اثير, بهت ةلجع بر »
 ذخأي ىح هيخأ ىلع ”ناطلس ئرما لكل . فلتخا نمل ةعامج ال . ةلاحم ال |

 ةرصنلا رش . ىئغبلا ةبوقع تابوقعلا عرسأ . ًاظعاو ةيفرشملاب ىكهنإف « حالسلا
 نم ذفنألوق بر . باقعلا ةعرس بادآلا أوسأ . اهقيضأ قالخألا ل1 . ى”دعتلا

 عزف اذإ . 29 دجلا هدعاس نإو دبع دبعلا . رضلاهَّسم نإو رح رحلا . 17 لص
 ىف ولو قيدصلا ىلع ظفاح . ماتتكا هيف سيل مالكبّر . داقرلا بهذ داؤفلا

 ىف تغلاب اذإ . ريسعلا ميوقت ريسيب سيل . لذعلا ةعرس لدعلا نم سيل . قيرحلا

 دق . موُلل-م انيف قبي مل مولظملا فصنأول . ةحيضفلا ىلع كب تمجه ةحيصنلا
 . 2 ميتتسللعتب تاذلك.. ادغ مويلا عم نإف كاخأ نأتسا . مهسقلاب مضخلا غلبب
 . ©« عمست ام لك ىف عمطت ال . فوزع رحلا

 نايسنلا هارتعاو ”نسأ امل» هنإ لاقيو « "1 نيرمعملا ف لخدي مك ل ثم رماعو
 نم تناكو . دصقلا نع راجو مكحلا نع (0”هفوهاذإ اصعلاب عّرْقتت نأ هتنبارمأ

 تنب دنهو نامقل تنب رحّص رادقم كلذ ىف تزواج ىتح برعلا تامكح

 : كلذ ىف سملتملا لاقو . . .يثاعا ينقي نحلل

 «'؟؟'املعيل الإ ناسنإلا ملُع امو اَضَعلا ٌعَرْفُت اممويلا لبق ملجلا ىذل ٠
 ىناو دنعلا عيصإلا وذ كلذب رختفاو « هيلإ مكتحت برعلل ًامكحت مكأ لثم ناكو

 : 2١ لاقف هرعش ضعب ىف

 )١( (ىباحلا ةعبط ) ىلويسلل رهزملا ١/١ ) )1جوزلا امع كله : ميت .
 ىقاديملا لاثمأو 44 ص نيرمعملا رظنا 0020 ةلجع بر ىأ ءطبلأ : ثي رلا 0(

 4 ملحلا ىذل تعرق اصعلا نإ : لثملا ىف هتجادح اهمحاص ىلع توفت

 . فرحناو راجو داح : هف (8) . برحلا ىف ةلاطتسالا : .كوصلا (؟)
 . ”+ه/ 6 نييبتلاو نايبلا . (9 ) .ظحلا : دحلا (4)
 . 4٠ /»* (بتكلا راد ةعبط ) فاغألا )٠١( : مضقلا . فلا ءلم لكألا : مغللا (0)
 3 6-5 ل
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 , (هموقل ةريثك اياصوو مكح هيلإ بسنتو

 نم ًابلاغ ثعبنت اهمنأل ىعيبط اذهو « اهلئاق نونيعيال ملاثمأو مهمكح رثكأو
 ًاضيأ مهو « سانلا مم لف الو ةيدحسال نم «لئابقلا ةماع نم نيلوهجم سانأ

 لضف ةبسب نومتبيال ةداع ةماعلا»و « ةماعلا نم مهنآل مهسفنأب نولفح ال

 كلذ لجأ نمو . هنم دارملا ىنعملا خي مهلاثمأ ضعب نأ طظيخالن نأ كب الو .. مهيلإ

 نإف « كتنيرأ ام نايتعب : موقك ٠ «لاثمألا بتكىلإ عوجبلاب الإ مهفي ال ناك

 قلع مث نمو « فلل رمال نع عماسلا ىلإ ردابتي ال ىبعم وهو « عرسأ :
 نم ًاعامس هانعم فر ع ادق ىذلا مالكلا نيه م : .هلوقب ىركسعلا لاله 95 هيلع

 « ريغتت ال لاثمألا نأ اضيأ ظحالن نأ دب الو . « '”هظفل هيلع لدي نأ ريغ
 ةدحاولاو دحاولا تبطاخخ اذإ ءاتلا رسكب 20 «نبللا تعّئيَض فيصلا » : لوقتف |

 دعاوقو وحنلا ةفلاخم لثملا ىف نوزيجتسي اوناك مث نمو . ةعامجللاو نيتنثالاو نينثالاو .
 ىف ءايلا نيكستب « ؟!اهيراب ”سوقلا طعأ » : : مهانمأ ىف . « عمجللاو فيرصتلا
 ع نابو ناجس عمج « اهؤانبأ اهؤانجأ » : اضيأ اهبفو « اهحتف سايقلاو اهيراب

 . لاعفأ ىلع عمجي ال العاف نأل ) 0 اهتانجب » : سايقلاو

 ةريثكلا ةرثكلا نإف وحنلاو فيرصتلا ماظن فلاخت لاثمألا ضعب تناك اذإو
 « ةغيلبلا ةيلهاخلا ةغارصلا ىف لخدت اهنم ةفئاط نإ لب « ماظنلا اذه ىلع ذشت ال

 «برآظلا نب رماعو ىيَصنب مكأ لاثمأ نم مهئاحصفر مهئاغلب ضعب اهب قطن ذإ
 : ظحاحلا لوقي « مهباطخ ىف 0 ىلإ نودمعي ام ًاريثك نوهوفملا مهؤابطخ ناكو

 سانلا نكي حلو « ةرئاس لاثمأ ةدع لسريف فقوملا فقي برعلا نم لجرلا ناك »

 مه ءابطخ هقارعش عبتو (*) عافتنالاو قفرملا نم اهبف الإ اهم اولّشمتيل ًاعيمج
 رطش وه اذإف « ىيسوملا هنحلا هل مي اهنم ًارشك دجن انك 59 نمو . . مهراعشأ اموعدوب

 . اهناوأ توف دعب .!ةة/؟ ير( نيف كالا نر

 قذحلا لهأب لمعت ام ىلع نعتسا ىأ (:) شماه ىلع ىركسعلل لاثمألا ةرهمج (؟)
 . ةراهملاو . 1١8/1١ ىناديملل لاثمآلا عمجم
 . ؟ا١/1 نييبتلاو نايبلا ( ه ) هتجاح بلطي نمل لثملا اذه برضي (7)
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 اهب ىهتنيًانزاوت تاملكلا نزاوتب الافتحا اهتارابع ضعب ىف ظحالن ام ًاريثكو . تيب وأ

 لوقي كلذ لجأ نمو + ريوصتلاب ًاماتها اهبناوج ضعب ىف ظحالن اك عجسلا ىلإ
 ( 2"! ةيانكلا ةدوجو هيبشتلانسح نم هيلعلمتشت ال ةغالبلا ةيابن» ابنإ ماّظَتلا

 : لاثمألا هذه أرقاو

 لجرلا لتقمةظيفحلا به "نت ةردقملا 9(  اهني دسشب لك اتالوةرحلا عوجت

 ىف - ملظ بئذلا ىعرتسا نم  هناسلو هبلق :هيرغصأب ”ءرملااهنإ - 20 هيّدكف نيب

 رثعلا ىذك - (*دّوزت منمرابخألاب كيتأي دقو - ؟؟!ةريشعلا كرتشت ةربرجلا
  «"رانلابءاضمر لانم ريجتسملاك- 29 لمعلا قربَمْسا عئار وهو هريغ ىوُكُي

 11 ةئيندلاالو ةئينملا ٠١١ ءاوُمشتع طبتخ طبخسي 57 هرشطثشا رهتدلاب تلح

 . تللسناو اهئادب ىّتمو 17 نحت لعن ده( حيرّصلا نبللاةوغرلاتحت

 مغنتلا نم برض ىلإ دمعي دق لثملا بحاص نأو ةغايصلا لامج سحت كنإف
 دمعي دقو . تيب نم ًارطش همظني وه اذإ وأ هيف مجسي وه اذإف «هظفلل ىيسوملا

 دكؤي ءىش لك نأ قحلاو .ةوقو ةدح هديزيو ىنملا مسجيل « ةليخألا نم برض ىلإ

 ءاوس « هيف لامحلا نم بورض راهظتساو مهقطنمب اوندع ةيلهاحلا ىف برعلا نأ

 : هلوقب مهنم ًاقيرف فصووأ زعو لج مهفصو دقو ءاوبطخ وأاوثدحت وأ مهاثمأ اوبرض

 ةايحلا ىف هلوقكلب_جنعُتي نم سانلا نمو » : هلوقو ( لوقلا نحل ىف مهتسفرعتلو )

 نكي مل كلذلو « مهقئالس" نم ةقيلس مدنع ةينايبلا ةردقملا تحبصأ امنأكو . « ايندلا

 نوعيطتسيالةيغالب ”ةزجعم هتلاسر قدص ىلع ملسو هيلعهللا لص لوسرلاة يآ نوكتنأ ًابجع

 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال زيزع باتكل هنإو » . ميركلا نآرقلا ىه اهوراجي نأ

 . ( ديمح ميكح نم ليزتت هفلخ نم الو
 « )١( ةرارحلا ةديدش ضرألا : ءاضمرلا (8) . هر/١ لاثمألا عمجم .

 ةقانلا فالخأ : رطشألا : هرطشأ (9) هسفن ممركلا لجرلاةنايص قى برضي (؟)
 رهدلا كرع نمل الثم برضي ش . ةسيسخلا بساكملا نع .

 « رصبلا ةفيعض ةقانلا : ءاوشعلا ١ )٠١( هب ملكتيامو هناسل ىأ : هيكف نيب 0(

 . رثعتلا ىف الثم برضي . ةيانحلا : ةريرحلا (4)

 . ءقدلا لمعلا : ةيندلا )1١( . ةفرطل تيب رطش ()

 . صلاخلا : حيرصلا (1؟) . ةغبانلل تيب رطش (1)

 . دقح : نخد )*١( الثم برضي . ةقان مبصأ : قونتسا (7)

 . هزجع حضعي مث ايأر هدنع نأ رهظي نم
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 | ةباطخلا

 ةفاسملا دعب نم هانلق امل « ةيلهاحلا ةباطحلا نم ةقيثو صوصن انيديأ نيب سيل
 سرتحن نأ ىغبني ناك كلذلو « اهنيودت روصعو هيف تليق ىذلا رصعلا نيب
 هروهمج وأ هرثكأف ٠ ديرفلا دقعلا بحاصو ىلامألا بحاص اهم هاور امم

 هنإ لب ٠ نييلهاخلا ىلع اهراكنإ ىلإ انب ىهتني ال اهصوصنل انماهلا نأ ىلع . لوحنم
 ءىش لك ناك دقف « 2١١ نيثحابلا ضعب لواح امك اهراهدزا راكنإ ىلإ انب ىمتني ال

 تركو « ةيرحلا نم ءىش مهصقني نكي مل ذإ « راهدزالا اذهل لهؤي مدنع
 دقو . ىرخأ ةرم ملسلا ىلإو ةرم برخلا ىلإ ةوعدلاو مهنيب تاموصحلاو تاعزانملا

 مهتادافوو ءارمألا تاحاس نمو مهقاوسأ نمو مهمايخ براضم ىف مهسلاجم نم اوذختا

 كلذ ىف مهتفعسأو ءمالكلا كوحيو لاقملا ىف مهتنفتو مهتعارب راهظإل نيدايم مهيلع

 « ةبيدبروضحو ةحاصفو نايبو نسأو ةبالخ نم هيلع اورطّنف امو ةينايبلا مهتاكلم

 « ماهإ هنأكو « لاجتراو ةبيدب وه امنإف برعلل ءىش لكو » : ظحاحلا لوقيل ىح
 همهو فصي نأوه امنإو«ةناعتسا الو ةركف ةلاجإالو ةدباكمالو ةاناعم كانه تسيلو

 نأ الإ وه اف « برح ىنوأ عارص دنعوأ ةلقانملا وأ ةعراقملا دنع . . مالكلا ىلإ

 (اجاوفأ)الاسرأ ىناعملاهيتأتف ءدصقيهيلإ ىذلادومعلاىلإو بهذملا ةلمجىلإ همنو فرصي

 هيلع مهو « ركأو رهظأ مهدنع ديحلبا مالكلا ناكو . . الايثنا ظافلألا هيلع لاثتتو

 مالكلل مهقابطخو « عفرأ نايبلا نم هناكمو قطنأ هسفن ىف دحاو لكو؛ رهقأ هلو « ردقأ
 دصق الو فلكت ريغ نم .. رسيأ مهلعوهو «لبسأ مهيلع مالكلاو « دجوأ
 ا , « 2 بلط الو ظفحت الو

 « ةفلتخم ًاضارغأ لوانتت نأو « ةيلهاحلا ىف ةباطخلا راهدزا لع لمع كلذ لكو
 « بقانملاو رثآملاو باسنألاو باسحألاب مهتارخافمو مهتارفانم ىف اهومدختسا دقف

 ةرفانمو 7 ىرازتفلا ةبطنق نب مره ىلإ ليفطلانب رماعو ةثالّعنب ةمقلعةرفانك

 . هار/56 (ىماس) ىناغأ (*) عاب ص نبع هلل لماطأ ايدألا ق1
 . 72/8 نييبتلاو نايبلا :( ؟)
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 ىدتسألا راذح ن 0 ةعيدمر ىلإ شهلا كللام نب دلاحو ىميعلا كليعم نب عاقعقلا (0) :

 ىلإ اهعفدو مهلئابق سوفن َْق ةدجوملا ثعبو لاتقلا ىلع ضيا َْق اهومدختساو

 !"!ىلاطلا دنيز وبأ لوقي « شارفلا مهمأك اهراوأ ىف مهيمارتو برخلا نارين :
2 2 . 2 4 

 0000 طقام َْق اموي هج 0 تر اذإ بيطخو

 )06ه ”ت رييمو م

7 5 2 5 

 , ظ01011 اذإ اتبيطخ مالكلاايعي الف موقي

 حلصلا ىلإ نوعدي اوناك ءامدلا كنفسو برحلا ىلإ مهؤابطخ وعدب ناك امو

 (" ىبضلا مورقم نب ةعيبر لوي ءاهراز وأ برحلا عضت نأو نئيسبلا تاذ حالصإو

3 1 
 ٍلَصفُي ةريشعلا نيب انؤابطخ ةريشع عامجا دنع فت ىو 5 3

يئر فق ذإ «ءارمألا لعغ ممدافو ف نويطخح ام ًاريثك اوناكو
 ىدي نيب دفولا س

 ةيوبنلا ةريسلا ىو « هموق ناسلب ًاثدحتم « هييحيف « ةرذانملا وأ ةنساسغلا نمريمألا

 ناكو «ةنماثلا ةنسلا ذنم لوسرلا ىلع اهنم ريثك دفو ذإ « دوفولا هذه نم ًابناجروصي ام

 وه ها لوسرأا بيطخ هيلع د دردو « اثدحتم هيدي نيب دفولا بيطخ موقي

 كللذ ناكو . 40 هيب نيب لا نب بجااح ن / دراطتع ةطخق م كفو نع فو رعم

 . ةدايسو ةساير هل نم ىلع وأ ءارمألا ىلع نودفي نيح ةيلهاخلا ىف مهيب ةعئاش ةنس

 5 (1ِ ةدلك نب ةلاضف ءاثر َْ رجح نب + سوأ لوقي

 لابليو. ران ف يطتلا نماوبسأ' ذو ةريسشلا نكي نم - ةيئلئابأ
٠ 

 (٠لاضفأو دّيَأ ىوذ كولمللا ىدل اولفَحذِإ موقلا بيطخ نوكي نم مأ 03 7

 )١( (ىماس ) فاغأ )00 . 37/5 نييبتلاو نايبلا 9 .
 ١ال١١ص لوألا مسقلا « ىربطلا خي رات (8) . ١/5/١ نييبتلاو نايبلا 6

 . 2034574 (بتكلا راد ةعبط) فاغألاو . ترفصاو تريغت : هوجولا ترعمت (؟)
 (تئاوحلا نطو ةناذقل رتخا دك (4) . لاتقلا عضوم : طقأملا
 ٠6 ؟ نم (تو ديال )رمأ ةانضرا .و3١ ةديصقلا « تايلضفملا (:0

 .ةوق : ديأ )٠١( . ًاظيغ تكاسلا وو ئاك عمج :ًامظك ()
 ِ ّ . عطقنملا يتلا : سبحلا (5)



 ؟ ١

 وه ام وحن ىلع « مهمودشرب و مهموق نوحصني ماظعلا قاوسألا ىف نوربتتي دقو

 هموقو هتريشع بيطخلا حصن ارو «٠ ظاكع قوسب هتبطخو "سلق نع فورعم
 نم ناكو . ىبص نب متكأو برّظلا نبرماع نع ىورَسي ام ضعبك « نيبرقألا
 نم ديس بطاخلا نع مدقتي نأ مهئئانبأو مهفارشأ جاوز ةصاخو « جاوزلا ىف مهتداع

 ةديسلا بلاط ىلأ ةبلطخو « اهب نارئقالا ديري ىلا ةاتفلا همساب بطخم « هتريشع

 ةبطخ تناكو : ظحاحلا لوقيو « ةروهشم ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل ةجيدخ
 نالفو ءةنالف تركأذ مهللا ثلمساب :  ءاسنلا ةبطخ ىنعي  ةيلهالا ىف شيرق

 ناك لوقيو . 2١0 تيطعأ ام انلو « تلأس ام كل « مهللا ثلمساب « فوغشم اهب
 ثدحتيو « 27 بيجملا رّصقيو بطاخلا ليطي 007 هذه ىف برعلا ةداع نم

 رسبولاور دّملالهأ نم برعلا بطخ عيمج نأ : لوقيف ةماع مهباطخ نع

 هب قيلي”ناكم كلذ لكلو « راصقلا اهو « ل ع
 ءاوتسا ىف الكاشتمو « ةدوحلا ىف ًايوتسم نوكي ام لاوطلا نمو . هيف نسحي عضومو
 رثك أ راصقلا ددع اندجوو . . دارحلا فتّلاو ناسحلا رةفلا تاوذ اهنمو « ةعنصلا

 5 عرسأ اهظفح ىلإ ماعلا ”ةاورو
 ددعت نم ًافنآ هانيأر ام ةيلهاخبا ىف ةباطخلا راهدزا ىلع لدي ام لك سيلو

 حصنلا وأ ءارمألا ىلع ةدافولا وأ ةرهاصملا نم ةفلتخم ضارغأ ىف اهضامخو اهعاونأ
 « تارخافملاو تارفانملا ف وأ لاتقلا نع فكلا وأ برحلا ىلإ ةوعدلا وأ داشرإلاو

 بطخلا نم نورتكي اوناك مهنأ ظحاللا مهسأر ىلعو نييسابعلا سوفن ىف رقتسا دقف

 قوسي وهو « بيطخ نم ولخت نكت مل رئاشعلا نم ةريشع لب لئابقلا نم ةليبق نأو
 اياظشو ًارقف نيح ىلإ نيح نم ًادر وم مهفقاومو مهئامسأب ةليوطأتاشأ نييبتلاو نايبلا ىف
 هذه انل حضتت ىح « كلذ نم ًافارطأ نضرعن نأ ريبلا نم لعلو . ملاوق اوقأ نم
 ىوري ام ىلإ نئمطن ال اننأ ةصاخو « اههوجو ضعب نم مهدنع ةيباطحلا ةضملا

 ءايسأ درس ىلإ آديع كدمعتس - نمو «بطخ نم خيراتلاو بدألا بتك ف مث

 نوللا اذه ىف مهتعاربو مهنايب روصت ىتلا راعشألا ضعب داشنإو ةهج نم مهئابطخ
 ةياورلا قيرط نع لقني نأ نكمي رعشلا نأ نم فورعم وه امل « مهرتن ناولأ نم
 ةاورلا ةنسلأ ىلع بارطضالا نم هظفحت ىيسوم نم هيف ام لضفب ةنمزألا نم ًادامآ

 )١( نييبتلاو نايبلا ١/ . 408نييبتلاو نايبلا (؟) 7/8 .
 نييبتلاو نايبلا (؟) ١/١١5 .



 للا

 . ةيلصألا هروص ىف عساو للخ لوخد نيبو هنيب ”لوحتو

 لثمنم « مهب جومي نييبتلاو نايبلا اندجو مهئابطخءامسأضرعتسن انعجر اذإو
 . ملسو هيلع هللا ىلص ىننلا بيطخ وهو تباث هنباو « برغي ىف سامش نب سيق
 هللا ىلص ”ىبنلا هنئتبا تضرتعا ىذلا وهو « عيبرلا نب دعس ًاضيأراصنألا ءابطخ نمو

 دعس ديبشلا بيقنلا بيطحلا ةنبا : تلاق ؟ تنأ نم : احل لاقف « ملص هيلع

 دج ىزعلا دبع نب لئيسفَنو ةيمأو مشاه اهئابطخ ءامدق نف ةكم امأ . ١١ عيبرلا نبا
 رهظيو .2"ةيمأ نب برحو مشاه نب بلطملا دبع رفانت هيلإو « باطحملا نب رمع
 « اهم ةودنلا راد دوجو مهتركل أيه امم ناك امبرو « نوريثك ءابطخ' اهيف ناك هنأ

 , (9نورواحتيو نوبطخيو اهيف نوعمتجي اوناك «ًارغصم خويش سلجم هبشت ىهو

 لاق ىذلا وهو« ملعألا ورع نب ليهُسو ةعيبر نب ةبتع ةباطخلاب اهيف فرع نمو

 ىح نييلفسلا هيمن عزنا ! هللا لوسر اي ٠ : ملسو هيلع هللا ىلص لوسرلل رمع هيف
 لّثمأ الد : مالسلا هيلعلوسرلا لاقف «أدبأ ًابيطخ كيلعموقي الف هناسل 2” علني
 ع( هدمحت ًاماقم موقي نأ ىسعف « رمع اي هعد « اميبف تنك نإو « ىف هللا لثميف

 راذح نب(" ةعبب رو ناودتع ىف ب رّظلا نب رماعلئابقلا ىف ةباطحلاب اورهتشا نمو
 ورمعو 18 لمحللا موي كردأ ىتحس هريمع لاط دقو ةّنبِض ف رارض نب ةلظنحو دّسأ ىف

 21١ راق ىذ مويبيطخ وهو « نابيش ىف ةصيبق نب لاهو ('”بلغت ىف موثلك نبا
 جيحم ذم بيطخ وهو «*ىبط قف رام نباو 3١ ةعاضلقو بلتك ىف بانج نب ريهزو
 : 237 هلوق نمو «ىرماعلا ةعيبر نب ديبل مهئابطخ نمو . ”٠ اهلك

 ربدتلا مكح نامقل ىلع ىبعأو ىنأ وأو ىتيل اسف و ىو 3 . ..2 1 م . 2ع
 نم بيطخ بر: هيلع هللا تاواص لوسرلا هيف لاق ىذلا خلبسش نب ناذئيهو

 0 هدو هم
: : 9 

 ءابطخ نمو ١ ١*0ناينافطغلا رباجي نإ ءارسشعلاو ورع نيدلي و خو 219 ص

 . مو. - "همر/١ نييبتلاو نايبلا )١(
 : ٠١5١ صلوألا مسقلا « ىربطلا خي رات 0
 ١؟:/؟ ( ىاحلا ةعبط ) ةيوبنلا ةريسلا (")
 . مفلا مدقم ف سارضألا : ناتينثلا ( 4 )

 . 41١/1١" ردصملا سفن ( ) ١
 . 141١/8 ردصملا سفن (5 )

 . ١ما٠0/9. (ىساس) لاغأ )٠١(
 . 50/5١ ردصملا سفن 010

 . 49/١" نييبتلاو نايبلا (١؟ ) . قطنلا نسحي الف « ىخرتسي : علدي (0)
 . 87/1١ نييبتلاو نايبلا ١5( ) قاغألا/و م<ه/١ ردصملا سفن (7) . ١85/1١ نييبلاو نايبلا (١؟ ) . 117/1١" نييبتلاو نايبلا ( ) ١

 .مو.ر/١ ردصملا سفن (18) . 51/1٠١ (ىماس)
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 ءاريسغلاو سحاد بترح 2 بطخ ىنذلا تانس نب ةجراحخ نب سيق ًاضيأ نافطغ

 ةثالمع نب ةمقلع هيلإ مكتحا ىذلا 2” ىرازفلا ةبْطنق نب مرتهو(' ليللا ىلإ ًاموي

 (لحفلا ) مر'دألا ريعبلا ىتبكرك انأ » : انبرم امك .اممل لاقف «ليفطلا نب رماعو

 . « '"اعم ضرألا ىلع ناعقت
 امل هنأ ىوريو « ةرمض نب ةرمضو "”ىيص نب مكأ نيهو فم ا ممن ءابطخ نمو

 لاقف «هتلقو هرصقو هتمام د نم ىأر ىذلل هيلع ىرز رذنملا نب نامعنلا ىلع لخد

 لاكتال لاجرلا نإ » !نعّللا تييبأ: لاقف «هارت نأال ىدئيعُملاب مست : نامعنل

 : هيرغص أب ءرملاامنإ و ءاهب ىقستسُمي 0*2 كوسُمبتسيلو «نازيملابنزوتالو 4 نازمُقلاب

 ممن ءابطخ نمو ٠ 257 نايبب لاق لاق نإوءناتجبب لاص لاص نإ «هناسلو هبلقي

 ىلص لوسرلا ىدي نيب انب رماك ء اهدفو بيطخ وهو ةرارز نب بجاحنبدراطُمع ًاضيأ

 ىف برعلا ةيداب ىف نكي ملو « ئرقنملا مهألا نب ورمعمبنمو « ملسو هيلعدللا
 'عنام » لاقف ردب نب ناقِرّسبَرلا نع هلأس لوسرلانأ ىوريو « 2"”هنم بطحخأهنامز

 هنكلو « لاق امم رثكأ ملع دق هنإ امأ  :ناقربزلا لاقف « هين'دأ ىف عاطم « هتزوحل

 قيض الإ هتملع ام هللا وف « لاق ام لاق نثل امأ » : ورمع لاقف « فرش ىدسح

 فلا دق هنأ ىأر املف . ىنغلا ثيدح «لاخلا مثل « ةءورملا هرمز « ريدصلا

 ! هللا لوسر اي » : لاق هللا لوسر ىنيع ىف راكنإلا ىأرو لوألا هلوق رخآلا هلوق

 تبذك امو « تملع ام حبقأ تلقف تبضغو « تملع ام نسحأ تلقف تيضر

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاقف « ةرخآلا ف تقدص دقلو « لوألا ىف

 ًاضيأ نييميقلا رقنم ىبب ءابطخ نمو . « '**ًارحسل نايبلا نم نإ : كلذ دنع

 لهأ ديس اذه : هآر نيخ هيلع هللا تاولص لوسرلا هيف لاق ىذلا مصاع نب سيق

 : 2" تام نيح. بيبطلا نب ةدئبع هيف لاقىذلا وهو « 2'"ربولا
 ودرءو -

 امدهت موق ناين هنكلو  دحاو كله ةكله سيق ناك امو

 )١( نييبتلاو نايبلا ١١5/1 . ) )17نييبتلاو نايبلا  /1١"هه .
 ) نييبتلاو نايبلا (؟ ١/560 . ) )2ليلق : رمز .

 . 59/١ نييبتلاو نايبلا (4 ) . ها1/16 (ىساس) فاغأ (ع)

 . ”+/5 نييبتلاو نايبلا )٠١( . قارعلايكم وهو « زيفكعمج : نازفقلا (:0
 . "ه9 /؛؟ نييبتلاو ناييلا )١١( . دلخلا وهو كسم عمج :.كوسملا (5)
 . ١71/١ نييبتلاو نايبلا (5)



 اه

 هيلع هللا ىلص ىنلا هيف لاق ىذلا وهو «ةدعاس نب ”سُنق دايإ ءابطخ نمو

 اوعمساو اوعمتجا سانلا اهيأ : لوقي وهو رمحأ لمج ىلع ظاكع قوسب هتيأر :
 لرش (١تآ تآ وه ام لكو « تاف تام نموءتام شاع نم « اوعو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأأل « برعلا نم دحأل تسيل ةلصخ دايإلو » : ظحاحللا
 « هتظعوهو ظاكعي هلمج لعقار ةدعاس نب نس مالك ىور ىذلاوه ملسو

 . هبيوصن نه رهظأو هنسح نم بّجع ىذلاوهو « برعللو شيرقل هاور ىذلاوهو

 مها رجتح نبا نأ ىلع . « "”لامآلا نوح طق ىنامألا هنع زجعت ”دانسإ اذهو

 تاراشإ اهل مهليمجتو سق ةبطخ ىف ةاورلا عس هوت دعب ةصاخو « (؟”دانسإلا اذه

 . ةاورلا هيف دي زت ًاحيحص الصأ امل نأ هيف بيرالامي . مالسلاهيلع لوسرلا ثعبم برقب

 نم مهنع رثأ" ام حصي مل نإ « نييلهاحلا ءابطحللا نم ةرثك هذه نأ حضاوو

 ةعاربلاب اورمشا ام الإ و مهلئابقو مهماوقأ ىف ًاريثك اوبطخ مهمأ ققحما نم نإف بطخ
 ىف هيلإ مهتجاح هناسحإ ىلع مهتعب امم ناكو . نايبلاو نَسسّشلا ناولأ نم نوللا اذه ىف
 نم ةفص ةباطخلاو الإ ممداس نم ديس يجن عفتري املق ناكو «ةدع فقاومو نطاوم

 ةفاتدغا سوفنلا هل عمجتتو اهسمزأب بولقلا هل قاست ىح» «هاياجس نم ةيجسو هتافص

 « رعاشلا ةازنم قرف تناك مهدنع برطحلا ةلزنم نأ دكؤي ءىبش لكو . اهراطقأ نم

 رعاشلا ناك » : ءالعلا نب ورهع وبأ لوقي « ةسايرلاو فرشلار ددؤسلا نيرق ىهف

 2 م مهيلع ديقي يبالارعتلا ىلإ مهتجاح طرسفل بيطخلا ىلعم" دقي ةيلهاجلا ىف

 نه فاوخيو « مهناسرف نم بيبو « مهازغ" سمو مودع ىلع لوبي« مهنأش محفيو

 ءارعشلاو رعشلا رك املف . مهرعاش بقاريف 2 مهريغ رعاش مهجابيو 2 مدع ةريك

 برطخلاا راص سانلا ضارعأ ىلإ اوعرستو ةقرسلا ىلإ اولحرو ةبسكم رعشلا اوذختاو
 ناك » : لوقي ظحاحلا ىضم لوقلا اذه ىده لعوب ٠ (*) رعاشلا قوف مدنع

 مهريكذتو مهبلع مهرثام هدرل جوحأ هيلإ م 200 ًاردق عفرأ رعاشلا
 . 2 2" رعاشلا ن ن٠ ًاردق ٍظعأ بيطخلا راص رعشلا رثكو ءارعشلا رثك املف « مهمايأب

 )١( نييبعلاو نايبلا  : .:"08/1١ىطويسلل ةعونصملا *ىلآللاب نراقو ١/40 .

 نييبتلاو نايبلا ( ؛ ) . ه١/8 ردصملا سفن (؟) ١/541 .

 )"( (رصم ةعبط ) ةييلحلا ةريسلا 5١١/١ ) نييبتلاو نايبلا ( ه 827/5 .
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 جيبي ىذلا وه ناك  ًاريهز انينثتسا اذإ  رعاشلا نأ كلذ بابسأ نم ناك امبرو
 ملسلا ىلإ وعدي ًابلاغ ناكف بيطحلا امأ « رأثلاب ذخألل وعدي امب برحلل سوفنلا
 فقوم هموق نم فقي ام ًاريثكو « اهرازوأ ةمصاختملا لئابقلا نيب برحلا عضت نأو
 باقلألاب ذبانتو ءاجه هفقاوم رثكأف رعاشلا امأ « مهدشريو مهيده. نيمألا حصانلا

 . بياعملاو رثآملاو باسحألاو
 اوناكف « مهتباطخ ىف ديلاقتلاو ناسلا نم ةلمج ىلع مهؤارطخ فوراعت دقو

 مئامعلا اوثال دقو « «''رابكلا عماجملاو ماظعلا قاوسألا ىف مهلحاور ىلع نوبطخي

 انسقلاو نابضقلاررصاخملاو ىصعلاب نوكسمب ارناك مهتباطخ ءانثأ ىفو « مهسوءر ىلع
 : 9 لوقي ذإ ديبل كلذ ىلإ راشأو «ضرألا نم عفترم ىلع نيفقاو وأ نيبك ار 'ىسقلاو

 ةييعَلا ِعْأر قا حرق  ُهّمع ٌقدارشلاذإ ُباهأ نإ ام
 « رصاخملاو ىصعلا ذاختتا نم برعلا ءابطخ ةداع دنع ًاليوط ةيبوعشلا تفقوو

 نإ » : ةداعلا كلت ىف هلوق نمو « اصعلا دئاوف ًانيبم هنايب ىف ظحاحلا مهيلع درو

 كلذو ءةلاطإلاو بانطإلل ؤيبّلاو ةبطخلل بهأتلا ىلع ليلد ةرصخ او اصعلا لمسح

 نوبهذيأ ممل ىو ٠ مهلإ بوسنمو ميلع روصقمو برعلا ءابطخ قف صاخ ءىش

 ((9ابب ةراشإلاو اهلمح- بجوي ام ضعبل ًاعقوتو امل الإ مهيديأب رصاخمن او « مهجئاوح ف

 ةريكو تفلتلا ةلقو ةبيدبلا روضحو نانكلا تابث بيطحلا ىف نوحدمب اوناكو

 ريعتلاو رسصخلاو شاعترالاو حنحنتلا هيف نوبيعي اوناكو « هتوقو توصلا ةراهجو قيرلا
 : ل رمثلا لوقي 2 مالكلا َْق

 اجالع اهجلاعأ سفن نمو 5 ٍرَصَح نم 5 ىنذعأ

 : ىلذحلا لايعلا وبأ لوقيو

 بطْحلا ٍتْرَع ام اذإ ِيَبَطَْخِب َرِصَح الو
 كلذ ىف اوأر امنأكو «هتيكلسو هب راوشو هنقذل هّسسم نم رثكي نأ بيطحلا ىف اومذو

 نييبتلاو نايبلا هيلاتو ثيبلا اذه ىف رظنا (4 ) ارم نيتلار نانا 101
 ١/*. .ةر//# 2 مالا/١ ردصملا سفن (؟)
 . ١١ا//* نييبتلاو نايبلا (* )
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 ضعب ىف ىنزملا سوأ نب نعم لوقي « حراوملا مادختسا ىف قرحلا نم ًابرض
 ا : 2(! هئاجه

 (؟الابسلا كلل نيحساملا ءارو ًافدر تثج لئابقلا عمتجا اذإ

 الاقملاو ةداقملا ىَّفْكَت دقو مهيف ءابطُخلا اًضَع ىَّطْعُت الف

 لدهو قادشألا ةعس نولحتنيو توصلا ةراهج ىف نوديزتي اوناك ام ًاريثكو

 : لاقو « قداشتلاو ىايإ : هيلع هللا تاولص لوسرلا لاق كلذ لجأ نمو « هافشلا

 . "7 نوقهيتستملا نوراثرتلا "ىلإ مكضغبأ

 اهيف نودمعي ؛ ارتاك لهو و مهتباطخ بيلاسأ نع صوصنلا قطنتسن انبهذ اذإو

 نكمال مهتم تارت ءازاب اهيفنا اندر عجسملا بولسألا ىلإ وأ لسرملا بولسألا ىلإ

 رصعلا نيب لصفت ةلواطتم اح نأ نم ًارارم انلق امل « جاتنتسالا ىق هيلع دامعالا

 نم ةريثكلا ةرثكلا نأ عمو . هيف تليق ىذلا رخآلاو بطحلا كلت هيف تنّود ىذلا

 تيور ةلثمأ ىلع اهوساق امنإ نييلهاخلا اهولحن نم نأ ظحالن ةلحتنم بطخلا هذه

 كلذ ىنعم ناك ًاعوجسم ىو مهارفانمو مهتارخافم رثكأ نأ انظحال اذإف « مل
 نوعجسي اوناك .مهمأ تارفانملاو تارخافملا هذه نييلهالا اولحن نم دنع تبث هنأ

 امهسكحتو ةيمأ نب برحو مشاه نب بلطملا دبع ةرفانم ىلإ جرت نأ عيطتستو . اهيف

 ةرفانم اهلثمو « ةعوجسم اهدويتيف 117 ىرطلا خبرات ى ىّردعلا دبع نب ل

 دقف ©« سباح« نب عرقألا ىلإ ىلكلا ةاطرأ نب دلاخو ىلجسإلا هللا دبع نب ريزج

 امهلثمو ١ 2* ةعوجسم ىهو « ةديبع ىنأل قدزرفلاو ريرج ضئاقن حرش ىف تيور

 ىرخألا ىهف « ىناغألا باتك ىف ةيو رملا لئيسفُطلا ن , رماعو ةثالئعنب ةمقلع ةرفانم

 « ةماعلا ةدعاةلاك وأ ةماع ةدعاق كلذ ظحانلا لعجيو . حلا ىلع ةينبم

 نب لئيسفتو سباحنب عرقألاو ةبطنق نب مردهو ةرمض نب ةردمض نإ» : لوقيف

 ) / 09 راذح نب ةعيبر كلذكو « عاجسألاب نورفنيو نومكحي اوناك ىّزدعلا دبع

 )١( نييبتلاو نايبلا ١/97" . : )  )4ص لوألا ممقلا « ىربطلا 1١51
 )١( ضئاقنلا (ه ) هنأي هوجهم . ةيحللا مدقم : لابسلا 1١/1١41١.

 . هزم ( ىماسلا ةعبط ) فاغأ (5) . ًايطخ الو اسير سيل
 . ؟؟*١/١ نيييتلاو نايبلا (7) : قييفتملا . ١8/١ نييبتلاو تنايبلآ (©)
 . هب قلمي و همف بناوج مالكلاب حتفي ىذلا
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 « ةرخافملاو ةرفانملا دنع عاجسألا نومدختسي اوناك مهنإ رخآ عضوم ىف لوقتي امك
 ةدقاعملا دنعو ةميخسلا ”لكسو حلصلا بطخ ىف لسرملا روثنملا نولمعتسي اوناك اميب
 . السرم ًانولو اعوجسم نول ةباطخلا نم نيثول ةيلهاخلا ىف اوفرع مهنأك . ةدهاعملاو
 ريثي ام ىلإ نودمعي اوناك دقف نوورد اونوكي مل ةلسرملا مهباطخ ف مهنأ نظت الو
 ء مهلاسا نم نوديري ام اوغلبيو مهبف اورثؤي ىبح ٠ غيلب مك نم نيعماسلا
 لاوط 0 ف دئاصقلا لاوط ىف مهرييدت لثم نولمعتسي مهرن ملم لظحاحلا لوقي
 (1)وونديم رومألا تامهمو ريبدتلا ظاعم ىف ىأرلا ىلإ اوجااتحا اذإ اوناكو . بطحلا
 ىلع ماقو «ريبكلا ”لخئدأو « فاقّشلا هموق اذإف « مهسفنأ ىلع هوديقو مهر وده ف
 . « !"ًايذهم ساندألا نم ٌتفَصمو ًاحقنم ًاككح هوزربأ صالخلا

 ىللا كالت « مهمارت نم تيب ىلا ةرصتخملا تارواخماو راصقلا رقفلا أرقي نمو
 اب ةرات « مهمالك ىف ديوجتلا نوغتبي اوناك مهنأ اًنقحرعشي « ظحاملا اميورب
 راعشأ روصتو « ةجحلا حوضوب نونعي انك « هتعاصنو هتوقو ظفللا ءامجب نونعي اك ادو . ةليخأو تاراعتسا نم هيف هنوجري امب ىرخأ ةراتو « عجس نم هيف هنوغوصي

 . (؟0ةطراثع نب ةمقلعو ليفطلا نب رماع هيلإ مكتحا نيح ةبلطمق نب مره ديبتل لوقك كلذ نم بناوج 8 عر _ى - دس ج1 سا.
 ابّيَط ْمَنْغاو َلِصْفَملا ٍقبطَف ابجعم ًامّكَح تيتوأ دق كنإ -

 قحلا نيب لصفي ًاعطاق الصاف ًامكح تيتوأ دق كلنإ : هل لوقي هنأ حضاوو
 زم” لفي نالف ملرق كلذ نمو . نيمظعلا "لصف قذاحلا رازحلا لصفي امك لطابلاو
 نم ةراعتسم ةريخألا ةرابعلاو .( 49 بسلا عضاوم ءانملا عضيو لصتفسملا بيصيو
 كاذب نولثمب «ةقيقدلا هعضاوم ىف هءاود عضيف هلبإب برجل ملي نيح قذاحلا عينص
 قذاحلا رازحملاب نيلوألا ني ريبعتلا ىف هولثم اك « هنايبو هتباطخ ىف زجوملا بيصملل
 نوهبشي دقو . محللا ىف وأ ملظعلا ىف ءاوس هروزرج نم عضوملا نيع بيصي ىذلا
 قلفملا بيطنللاو عاجشلل هر'دم ةملك اومدختسا مث نمو «ةيمصملا ماهسلاب مهمالك
 مالكلا ىتارل ماهسلا ىار نم تريعتساف ٠ ىنارسملا اهانعم لصأو ءهسفن تقولا ىف

 )١( ردصملا سفن (4) . هولاذ : هثيم ١/٠07 ءانلا :
 ) نييبتلاو ناييلا (؟ ١4/5 . برحلا نم ودبي ام لوأ : بقنلاو . نارطقلا

 . ليإلا ىف . 1١5/1 نييبتأأو نإبيلا (؟ )
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 :(17 ىملص ىنأ نب ريهز لوقي « هب ةياكنلو همصخ ةباصإ نم ديري ام هب غلبي ىذل

 ٍدّيلابو ناسللاب ماجرلا ُديدش وب ىَقَُي اهيْمَح ٍبْرَح ٌهَرْدمو

 ىلع اليوط كلذب اورختفاو «نْسْلو عقاصم مهنأب مهءابطخ نوفصي مهارنو

 ىب هتريشع قو هيف ام فصي ىرتقتملا مصاع نب سيق دنع دجن ام وحن

 : 29 ةحاصفلاو ةباطحلا نم رقم
 وعدد همر

 "وأ الو هُدْئَفمي سند ىلخ ىِرْمْعَي ال ارنا“ قإ

 نضعلا: لو فيني: اصآلاو- _ 26 كني “رقم

 نسل عقاصم هوجولا ضيب مهلئاق موقي نيح خءابطخ

 ديلا حرجك ناسالا حرج نإ اولاقو « ناسنلا عقو ةدش نم اليوط اورذح. دقو

 : 2؟ةفرط لوقي « فيسلاك عطاقو بضع هنإو

 ملَكلا بَعْرأك ُليصألا لَك لاو كناسل وأ كفيس ماسُحب

 اننأ مهؤابطخ هب ظفلي ام لامجي اوسحأ مهْنأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي ام لعلو

  لوقي « كلذ هايشأو جابي .دلار للاب و ةاّشوملا بايثلاب مهمالك نوهبشي مارت

 : 22 الوتقم تام, دقو جحد م بيطخ راّدمع نبا ءاير 2 ىئاطلا ة ةدودرسق وبأ

 هك 2-2 ءردر # < - 2 8

 '"'لحاَرملا َةنْمُيلا شوك َذَل  لساوعلاب قرح قطنمو
 ةرهدزم تناك ةباطحللا نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي ام انمدق ام لك ىف لعلو

 : فقوم لك ىف نوبطخي اوناكو « ةيرحلا نم ريبك ظح ىلع اوناك دقف « ةيلهاحلا ىف

 ربصلا فو داشرإلاو حصنلا فو برحلا وأ ملسلا ىلإ ةوعدلا فو تارخافملا 2

 بورض نم هل اوققحم ام مهيعماس سوفن ىف رْثؤي نأ مهمالك ىف ًامئاداوغتباو . جاوزلاو

 . ةغالبو نايب

 )١( بغأ . ٠هد/١ بيا ( بتكلا راد ةعبط ) ريهز ناويد :
 حرحلا : ماللا نوكسي لكلا : عسوأ . #59 ص .

 .؟"؛ة/) 0 )20 : 515/١ نييبتلاو نايبلا 220

 . لاحرلا ريواصت هيف شقن 3 وهو لخرم : . 0



 تح

 ها

 عذلا هعبات ىمسي اك انهاك ىَ .سي اهدحاو ناكو « نحا نم ا الإ قلي اع
 2 مهماثوأو مهمانصأ تويب مدخم ناك مهراكأو . ( ىئرلا » مداب هيلإ

 دقو ٠ مهوئتش لك ىف مههلإ نوأجللي اوناكو « ةينيد ةسادق مم 0
 0 ةرفانم نم ناك ام وحن ىلع مهارفانمو مهماموصخ ىف اياكح مهوذختي

 رافن دقو « ىعازخلا نهاكلا ىلإ امهماكتحاو سمشدبع نب ةيمأو فانم دبع نبا

 مهنوئش نم ريثك ىف مهئارآ نع نو ردصب و مهمو ريشتسي اوناكو . )١( ةيمأ ىلع ”امشاه
 , 5 فالحأ ةرصن نع دوعق وأ 209 ةقان رحن وأ لجر لتق وأ ةجوز ءافوك

 ثعبف « مل "قر سيقلا ئرما ابأ ًارجح نأ دسأ ىبب رابخأ ىف ء بر ضوب وأ
 وهو « مهنهاك نوّنكت ةماهم نم مود ةريسم ىلع اوناك اذإ ىح اوابقأف مرثا ّق

 : لاق )2 انّير كيبل اولاق ! ىدابع اي» : : دسأ ىبل لاقف 6 ةعيبر نب فوع

 0 ال 299 بررلا اهنأك لبإلا ىف 00 بالغلا « ببصألا كللملا
 نم :اولاقءبتاسي ن 0 ”لوأ آدغ اذهو 62 ١ بعثت همد اذه ء بّحّصلا هسأر

 8 ساق ربع هنأ أل ةياجىش شيجت نأ الول : لاق 9 و أي وه

 اومجهف رجح ركسع ىلع اوتأ ىبح راهلا مل قرشأ اف لول ذو بعص لك و

 « (9 رظتنم ريغوزغ عوقوب 2 نورذني 8 ًاريثكو . (") هولتقو « هتسبنق ىلع

 (40 يهمالحأو مهكر نورسفي ام ًاريثك اوناك انك

 ءميلإ ىتحوي هنأ نودقتعي اوناكذإ « ةريبك تناك ةيلهاحلا ىف مهانهك ةلزنف

 « اهرراجت ىلا لئابقلا نم ريثك ىلإ هتليبق زواجتي نهاكلا ذوفن لعج ام كلذ لعلو
 .مغ/و فاغأ (5) . 4/١ ةيبلحلا ةريسلا )١(

 ةيوبنلا ةريسلاو ١5/١ ىلاقلل ىلامألا (7) ١١8/1١ (بتكلا راد ةعبط ) فاغأ (؟)
 او اعلا .١:١/رر قاغأ 0
 . اهدعب امو ١6/١ ةيوبنلا ةريسلا (8) : ايلا نم عيلطقلا + :بزيرلا (4)
 . ليسي : بعثني (0)



 فرفأ

 2 هم

 مهنأ ظّحالي امو «ةديعب قطانم نم مهنم نيرريثك نودصقي برعلا ناك مث“ نمو

 ءمدقلا ىف نوقمعتي "نم ةصاخو «ةينثولا اهتدابع تويب ىو نهلا ىف نورثكي اوناك

 . لامشلا برعو بونحلا برع ةينثو نيب ةميدقلا ةلصلا ىلع لدي ام كلذ ىف لعلو

 نومريف « صاصنقلا غلابي دقو مهنم نيريثك ءامسأ بدألاو خيراتلا بتك ىف اناقلتو

 هرطش وأ ناسنإ قش ناك بْمعّصلا نب قش نأ كلذ نف «ةيلايخ ًاروص مهضعبل

 هيف نكي مل ىئذلا ةعيبر نب حيطس نأو « ةدحاو لجرو ةدحاو ديو ةدحاو نيع هلف

 ناك امبرو « 2 قنع هل نكي ملو هردص ىف ناك ههجو نأو هتمجمج. ىوس

 كردأ دقو ىسودلا براق نب داوتس ىلهاخ ا رصعلا رخاوأ ىف مهناهك نمو . بدحأ

 2 (9"بعك نب ثراحلا ىبب نهاك « شراحلارومأملا مهنمو 22"! هيف لخشدو مالنإلا

 مهنهكأو .(, راصش » هعبات ةروشع ملسأ هنإ لوي ناكو « ىريمحلا رفاتمخو

 م ىلأ ن نب نب ةملس مهعجسأو برعلا نهكأ » : ظحاحلا لوقي «ةملتس ىلع

 باقتعلاو + ءايبلاو ضرألاو م) : (9هلوق نمو . («*“ةملس ىزع هل .لاقيىذلا

 اا اللا 0 ل ل ل ا

 ءاسنلا نم لصألا ىف نك امبرو « تانهاكلا نم ةعامج- ناهكلا ءالؤه بناجب
 (1) ةصئلخلا ىذ ةنهاكو 9 ءاتْمَّتشلا نهر مشأ نمو ء اهدباعمو ةآللل نوسفنأ نبه ىثاللا

 ةنهاك ءارتبز وا" ةيشرقلاةلطسيَغلاو ريهز تنب 2١١ ءاقر زلاو( ٠١0 ةيدُعّسسلا ةنهاكلاو

 قساغلا ليللاو قفاحلا حوالاو » : تلاقف مهبلع ةراغ مهمرذنأ اهنأ ىوريو «مائر ىب
 ءالتخودأيل ىداولا رجش نإ « قداولا ن زملاو قراطلا محتل قراشلا جابصلاو

 , 135 العم هنعنودجمت الءالكثرإ م دؤطلار رص نإوءالصنع ًاباينأقرحيو

 )١( ىيوزقلل تاّقلخلا بئاجع 1١/١71١ . ) فاديملا لاثمآلا عمجم ( م 41/1١ .
 .؟؟/١ ردصملا سفن ( و ) . ؟م#/١ ةيوبنلا ةريسلا (؟)
 . 54/٠ ردصملا سفن )٠١( 2 نومأملا هيف همساو ما ١/ ىلامألا («)

 81/1 (بتكلا راد) فاغأ (11) . المء/6١ه لاغألاو ١هرر/#م رظناو
 .؟ا//ا ءاشه نبأ ةريس 0 . ”مر/ر ىلامألا (:)
 . رطمملا : قداولا . حيرلا : انه حوللا 0 . 88/١" نييبتلاو نايبلا (ه )

 نع ةيانك: الصع ًاباينأ قرحت . لتخم : ودأي . 84٠/١ ردصملا سفن (1)
 : دوطلا . ةجوعم : الصع . رشلاو بضغلا هام : ءاعقب « سمشلا : ءاعقصلا (7)
 155/1 ىلامألا رظنا . أجلملا :لعملا .لبحلا : ءارشعلاونب . ةبلغلاب كح :رفن . عضوم وأ
 . ةعفرلا : ءانسلا . ةرازف نم ةريشع
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 ىلع ترج لاوقأ نم بدألاو خيراتلا بتكى ىورسي ام ىلإ نئمطن ال نحنو
 رصعلاو نيودتلا روصع نيب ةفاسملا دعب نإف «تانهاكلاو ناهكلا ءالؤه ةنسلأ
 ىضم دقو اهصنب ىورتت نأ بعصلا نم ذإ «لاوقألا هذه لثم مهتن انلعجي ىلهاجلا

 نم ناهذأ فتبث هنأ ىلعلدنل اهنم ضعبب اندهشتسا امإ و . نامزلا نم نينرق وحناهيلع
 ىف عجسلا ىلع نودمتعي اوناك مهنأ ةيلهاحلا ىف تانهاكلاو ناّهكلا نع اوثدحت

 ةلكاش ىلع ًاعوجسم هولعج مالكلاب مهتتسلأ اورجأ نيح كلذلو ٠ مهمالك

 هلوقي ناك عجس لهاا رصعلا ىف دجلو هنأ كلذ ىنعمو . ملاوقأ نم هانيور ام

 هونرمف ٠ مكحلا ركذلا لوزن لوأ ىف شيرق ضعب ىلع رمألا طلتخا دقو « ناهكلا

 نهاك لوقب الو) : زعو ”لتج هلوق لثعب ميركلا نآرقلا مهيلع درو مهتسهكعجسب
 ( نهاكب كبر ةمعنب تنأ اف « ركذف) : ىلاعتو هناحبس لاقو ( نوركذت ام اليلق

 نهاك لوقب الو نونمؤت ام اليلق رعاش لوقب وه امو « ميرك لوسر لوقل هنإ) : لاقو
 ( نوركذت ام اليلق

 « عجسلاب الإ نوملكتي ال اوناك لب « نوعجسي ناك مهتيح نأ لع“ لدي اميه

 « ليذه نء ناتأرما تلتتقا » هنأ ثادح دقف «ةريره ىنأ نع ىورملا ثيدحلا
 هللا لوسر ىلإ اردصتخا « اهنطب ىف امو اهلتقف « رجح ىرخألا امهادحإ تمرف

 « ةديلو وأ دبع : ةرغ اهنينتج "هني د نأ هللا لوسر ىضقف « ملسو هيلع هللا ىلص

 ىلذنهلا ةغبانلا نب لمح لاقف . .. 1اهلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو

 ا ع 29 لهّتسا الو قطن الو لكأ الو برشال نم م رغأ نيك ما لررا
 «نامهتكلا ناوخإ نم اذه امنإ : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاف « 13 ”لطُني

 (نهاك ) ىزاح ناك » : ظحاحلا لوقيو . 0 ع ىدذلا هعجس لجأ نم

 . 2 1*) عاجسألاب نومكحيو نونهكتي مههابشأو ةملسىزعو حبطسو قشو ةنيسهتج

 ديلقت ناهكلا عجس نم بدألاو خيراتلا بتك ىف ىوري ام نأ حص اذإو
 « بسحف نوعجسي اونوكي مل مهنأ انظحال عجسلا اذه نم هب نوتأي اوناك امل قيقد

 ١١١/٠ (ةناتسآلا ةعبط ) لسم حيحص (4) نونماضتي نيذلا اهببصع : .ةأرملا ةلقاع ) ١(
 . 9١؟/ ؟ ( ةرهاقلاب رجح عبط)كلامأطومرظناو . ةيدلا عفد ى اهعم
 . اهدعب امو 589/1١ نيبتلاو نايبلا ( ه ) . حاص : ليسا (؟)
 . همدردهب : لطي (؟)
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 نيعماسلا ىدل ةحسف اوكرتي ىح « ةمهبم ةضماغ ظافلأ ىلإ ًاضيأ نودمعي اوناك لب

 ريثك ىفزمرلا لخد مث نمو . هقورظو همهف بسح هعمسي ام مهنم لك لوؤي ىك

 ًاماد لب اوحضو وأ اوح اوحرص املقو « ءامبإ نودي رد ام ىلإ نوئموي ذإ « مهاوقأ نم

 اوذختي و« ىبعم حوضو قار روصي نأ نوبحيال اوناكمهم] لق لب «ديعب نم ىناعملا نوتأي

 ىلع موقي ىذلا مهثنت عم ضراعتي كلذ نأل ءهيلع لدتظفللا نم ةحضاوح ابشأ هل

 ناك مث“ نءو « عادتحلا نم ًاهرجو عماسلا عدخت ىلا ظافلألا رايتخاو مهولاو ماهبإلا

 هيلع ظنحالي هنإف ءمهملإ فاضي ىذلا عجسلا ىلع ظسحالي ام لك اذه سيلو

 ىجادلا ىلللا» بحسلاو حايرلاو موجنلاو بكاوكلاب ناميألاو ماسقألا ةرثك ًاضيأ
 ف مهداقتعا ىلع لدي ام كلذ قو . ريطلا نه ريثكو راحبلاو راجشألاو رينملا حبصلاو

 ء اهب نوفلحي كلذ لجأ نمو « ةيفخ آحاورأو ىوق اهب نأو ءايشألا هذه

 . نينثولا ءالؤه سوفن ف ريثأتلا نم نوديرب م اوغلبيلو 0 اودكؤيل

 مهرب م نأ ىلع 37 ام هلك كلذ ىف لضرب 5 ب ترا ىلا مهاثمأو

 « هيف ةفلتحم ةيريوصتو ةيتوص مق قرقحت نولواح اوبهذ 9 « مهرعشب اونع اك

 . ءادآلا ةعورو ةغايصلا لامج هل لفكت



 ةصالخ

 « ىلهاتللا رصعلا ىف ىنرعلا بدألل خرؤأ نأ ةقباسلا فحصلا ىف تلواح

 دهم تناك اهنأ فيكو « ميدقلا اهخيراتو ةيبرعلا ةريزحلا ةفص نع تثدحتف
 نييبونحللا برعلا ةجيوم تناكو « ةجووم رثإ ىف ةجوم اهنم اوجرخ ذإ « *نييماعللا

 لامشلا برع نم مهلصفت تناكو ؛ مهتاجوم رخآ ىدنملا طيحما ضوح اوممي نيذلا

 مملعج امك « ةيوحنلا اهصئاصخو ف ف مهلع نولقتسي مهلعج. ةعساو تاوارحص
 نييلاهشلاو نييب ونحلا نيب ةمئاق تلظ دقف كلذ عمو ٠ مهراضح ف مهنع نولقتسي

 نم اب رض مل تحاتأ ةيسايسو ةينردو ةيداصتقا تالص نييناندعلاو نييناطحقلا وأ

 مهطخ ةروص ىلإ رمألا رخآ ىف اوذفني نأ نويلامشلا عاطتساو . كباشتلاو لخادتلا
 . فورعملا ىبرعلا

 2 مالسإلا لبق فصنو نرق وحنب ةثك لشف لهاا رصعلا نع ثدحتأ تيمور

 ىلإ عجري امتإ ميدق رعش نم انيديأب ام لكو « لوألا ةيلهاحلا وهف كلذ لبق ام امأ
 طخللا لاكاب رصعلا اذه لوأ ىف أجافن نحنو . ةيناثلا ةيلهاحلا وأ ىهاخلا رصعلا
 مهرابخأو . نييلهاحخلا ىلإ فاضي ىذلا جضانلا رعشلا اذهب أجافن امك « ىبرعلا

 ةرذانملاو ةنساسغلا تارامإ لاهشلا ىف موقت تناك دقف « حوضولا ماع ةحضاو

 مهدابعو مهتبعك تيب ىهف ٠ ةكم لوح برعلا بولق عمجتت تناك اميب « ةدنكو
 رحبلاو ىدنملا طيحنلا ىضوح. نيب طب رت ىلا مهلفاوقو مهبراجت زكرم ىهو « ةينثولا
 لاهشلا برع نم نب ريبك نيمسق ظتنت تناكو « ةيودبلا مهلئابق اهءاروو « طسيوتملا

 نييلامثلا رايد ىلإ مهرايد نم اورجاه ن هدذلا نييناطحقلا بونحلا برعو نييناندعلا

 ةنيتم جئاشو اهتمعد ةدحو ىهو ءاهسفنب ةمئاق ةدحو ةليبق لك تناكو . ةديعب نامزأ ذنم
 ديسلا تابجاوو « اهرئاشع خويش مضي سلجيو ديس ةليبق لكل ناكو . ةيبصعلا نم
 « نماضتلا نوكي ام قثوأ نينماضتم هتليبق دارفأ هلارد نمو « هقرقح نم ريكأ ًامئاد

 ًاناديم هبشي ام ىلإ مهتريزحب اولوحت دقو « برح بشنت أ ناتو لطت نيح ةصاحنو

 بوو رح مو ٠ ليست ءامد ناكم لك فو لاتقو كارع ناكم لك ىف 2 اة

2" 
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 برحو سرسسبلا برحك ىبابعلا رصعلا ىف بدألاو ةفللا ءاملع اهلّجس ةروهشم
 . ءاربغلا»و سحاد

 ع نأ تطظحالو ةيعامجالا مهاوحأو مهايح ىق ثحأ كلذ نق ه تلقتناو

 مهأ ناكو « اهديبعو اهيلاومو اهؤانبأ ىه « تاقبط ثالث نم فلأتي ناك ةاليبقلا

 ف ذإ « ةءورملا هومس امو فرشلا ىلع مهصرح عمتجما اذه نابنب نم دعي ء ىش

 تللختو « مضلا ءابإو راخلا ةيامحو ءافولاو ةعاجشلاو لذبلا ىلع صرخ مهنم لك

 تافآلا هذه ذخأت دقو . ءاسنلا ةحابتساو رامقلاو رمحللا : اهمهمأ « تافآ كلذ

 ةرحلا ةأرملل ناك هنأ دكؤملا نمو . ةحماج ةوتف لكش ةفرتط لاثمأ بابشلا ضعب دنع

 ق ةرشتنم ةعارزلا تناك دقف « ةدحاو مهشيعم نكت ملو . ةمي رك ةلزنم مهدنع

 ناك نيح ىلع « ةراجتتلاىلعنوشيعي ةكم لهأ ناكو « زاجححلا تاحءاوو قرشلاو بونحلا
 نوكلع ةداس مهتيب ناكو «ناويحلا ديصو ماعنألاو مانغألا ىتعر ىلع نوشيعي ودبلا

 تاراضحلاب ةلص ىلع اوناك مهنأ عمو . ًائيش نوكلمب ال كيلاعصو لبإلا تائم

 ؛ مهعولع هأ باسنألا ملع ناكو « .ةوادبلا روط ىلإ برقأ نولازي ال اوناك ةرواجنا

 مهفراعم ضعبك ةصقانلا ةبرجتلا 0 ةدودحم فراعم الإ هءارو مل نكي مو

 تناكو . « ةريثك ناثوأو مانصأو ةملال دّكبعتت ةينثو 'مهنرثك تناكو . ةيكلفلاو ةيبطلا

 نأ ىلع . تامولعم روشأ ىف املا ةرجتم اتاك « مهدباعم 6 ى ةبعكلا

 نومجيو مهاربإ نيد اوسقعلاو ىولا مهيد قرصعلا اذه رخاوأ ىف اوُدكش مهم ًارغن

 تناكو . ةيدمحملا ةوعدلاو مالسإلا روهظل ًاصاهرإ اوناك امنأكو ءافنحلاو ةفّشحتملا

 نم ريثك ناك اميب قارعلاو ماشلل ةيذاحملا لئابقلا ىف رشتنت كلذ ءانثأ ىف ةينارصنلا

 مهوردزي اولظ برعلا نأ الإ مهمرثك تب رعتو « نهلا فوزاجح ا تاحاو ىف نولزني دووبلا

 . مهيد نم نورفنيو

 ةيماسلا اهرصانعو ةيبرعلا ةغللا ىف ثحأ تذخأ بناوحلا هذه نايب ىل م الو

 ةينايحللاو ةيدوُملا ىهو « شوقنلا ىف ةتبثملا امناجهل مدقأ دنع تفقوو « ةمبدقلا

 « ةيطبنلا ةجهللا مث «ىنوتملا دئسملا طلاب اش ةوقن تبتك ىبلا كلت « ةيوفّصلاو

 . زاجيحلا ىف 03 طخللا روطت أشن هنمو « ىمارالا طخللاب بتكت اهشوقن تناكو

 ناك نإ: :نيلهافلا أهذا نع ةردك“ تافالتلا عبرألا تاجهللا هذه فلتختو
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 نرقلا ذنم روثدلا ىف تذخأ دقو « اهيلإ ًاعيمج اهب رقأ ةيطبنلا ةجهللا نأ دكؤملا نم
 ىلإ لصن ال ثيحب ىحصفلا تامدقم اهلحم لحت تذحخأ اْنيب « داليملل ثلاثلا
 . نيب "معو مات الماكت لماكتت ىتح ىداليملا سداسلا لئاوأو سماحلا نرقلا ةيام
 نيب ةلوادتملا ةماعلا ةغللا ىه حبصتو « ةنساسغلا نيبو ةريحلا ىفو ةيدجنلا لئابقلا
 ىف ًاعيمج اهب ترفظ ىحصفلا نكلو. ةريثك ةيلبق تاجمل كانه تناكو . ءارعشلا
 مهاجم نع نيعفترم اهب نومظني ةليبق لك ى .ءارعشلا ناك ثيحب « ىندألا لايخلا
 نيب تداس ىلا ةجهللا ةفرعم ىف اليوط نوقرشتسملا راح دقو . ةيلحما وأ ةيلبقلا
 ةجهل اهنأ تبثأو ءناسل لك ىلع ةعئاشلا ةيبدألا ةجهللا تحبصأو لاهشلا ىف لئابقلا
 . ةدايسلا هذه اهل مت نأ ىلع ةيسايسو ةيداصتقاو ةينيد ثعاوب ترزات ذإ «٠ شيرق

 . ىلهاحما رصعلا لئاوأ ذنم
 ترفاضت فيك ًانيبم « هنيودتو لهاخلا رعشلا ةياور ىف كلذ بقع تشحبو

 همَّلست ىتح «ليج دعب ًاليج هلمَتح ىلع ائارعشو اهنالاجرو ةيب رعلا لئابقلا دوهج
 .عفتري ال ىذلا ةقثلا مهيب ناكو « ةفوكلاو ةرصبلا ىف نيفرتحنا ةاورلا نم ةقبط مهم
 ىلع ءاملعلا عمجي ىذلا مهملاو ىعمصألاو ىبضلا لضفملا لثم هتياور ىلإ كلش

 للهادلا رعشلا ناك كلذ فيعاضت ىفو . رمحألا فلخو دامح لثم هتياور لاطبإ
 ىذلاو . هنيودت لماكتي ىتح ةرجهلل ثلاثلا نرقلا لئارأ ىلإ لصن ال ثيحب ءنودي
 ارصن دقف « كلذ نع نيبئاغ ءامدقلا نكي ملو « ريثك لاحتنا هلخد هنأ هيف كلش ال
 « قيثوتلا نم جايسب هوطوع ىبح « رعش نمو ةاور نم هيف اونكش ام لك ىلع
 نوقرشتسملا ملي ىضاملا نرقلا طساوأ ذنمو . هنم حيحصلا اوطيحي ىبح قدأ ةرابعب وأ
 هعيمج ىهاخلا رعشلا نأ معزي نرقلا اذه ىف ثويلجرم مهنم عفدناو ؛ ةلكشملاب
 ههذ» بهذ نيو « هيلع نر نيقرشتسملا نه ريثك بهو ع هلهأ ىلع لوحنم

 عستي مل نإو « نيسح هط عضولاو لاحتنالاب ىلهاحلا رعشلا ىلع مكحلا ممعت ف
 لوانت ًاعيمجب ثويلجيرمو نيسحم هط ءارآ نم ى'دسه ىلعو « ثويلجرم عاستا همكحب
 تشقان دقر . « ىلرعلا بدألا خيرات » هباتك نم لوألا ءزحللا ىف ريشالب ةيضقلا
 ليبس ال ًاريثك الحتنم ًارعش كانه نأ ىلإ تيهتناو « نيثحابلا نم هريغ ءارآو هءارآ
 ىضلا لضفملا مهسأر ىلعو تاقثلا هاور حيحص رعش هبناجب ْنكلو « هب ةقثلا ىلإ
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 هعضخشت ةسارد « ىلهاحلا بدألا ةسارد ىف هيلع دنتسن ىذلا وهو « ىعمصألاو

 اهمتميق ىلع ”لدأل هدراصم دنع تفقو كلذ لجأ نمر . قيقد لخاد ثحبل اهيف

 . اهقثوت ىدمو

 اهنأو هتآشن نع تثدحتف « ىلهافلا رعشلا صئاصخ ىف ثحبأ تيضمو

 ةيلهاحلا وأ ىلهاحللا رصعلا لئاوأ ذنم دجن ال ثيحب «ىلوألا ةيلهاحلا ايانث ىف ترمطنا

 ةديصقال ةفورعملا ةيجذومنلا ةروصلا هذه دجن امنإ « هتلوفط هنم نيبتسن اشيش ةيناثلا

 اهنم ةيرضملا لئابقلل ناكو « اًعيمج لئابقلا نيب تعاش ةروص ىهو « ةيلهاجلا

 ةلصلا نم اياقب اهيف تظحالو « هتاعوضوم دنع تفقوو . رفوألا ظحلا تاذلاب

 دنع تفقو امك « مهتهلال اهنولتري اوناك ىلا ةينيدلا ديشانألاو مهرعش نب ةميدقلا

 امأ ةعيرسلا ةعرسلاو ةيريرقتلا» ةيحطسلا اهيلع بلغت ةيسح اهنأ تظحالو هيناعم

 .ةريثك ةيريوصتو ةيقيسوم مقب ةرخاز «ديوجتلاو لقصلاب ةلفاح ةغايصلا ةلماكف هظافلأ

 نيلجملا نيقباسلا داقنلا مهدعي « ءارعشلا نم ةعبرأل الرصف كلذ دعب تدرفأو

 ق تدمتعاو . ىشعألاو ريهزو ةغبانلاو سيقلا ؤرما مهو © ىلهاحلا رصعلا ىف

 « سيقلا ئرماب تأدبو « مهنيواودل ىعدصألا ةياور ىلح نيلوألا ةثالثلا ةسارد

 هتثحبو « هناويد نع تثدحت مث « ةروطسألا اهتلخد فيكو هتايح نع تثدحتف

 « ىعمصألا ةداهشب ةبيرلا هبوشت هيلإ فاضي ام رثكأ اذإف « اًنيلخاد اني

 امهلثو امهتلمج ىف نيتحيحص هناويد ىف اهتيلاتو ةقلعملا نوكت نأ ترهظتساو
 ةقثلا « ءالعلا نب ورمع ىبأ ةياور نمامهنأل نورشعلاو ةعباسلاو ةرشعةيداحلا ناتديصقلا

 نمو هوراجأ نمل اهيف ضرعت ةريصق تاعوطقمالإ كلذ دعب هل بي الو . قودصلا

 ىلع هرعش عّزوأ نأ ةليلقلا صوصنلا هذه لالخ نم تعطتساو . هراوج اوضفر

 اهيف هيلع بلغ ةيناث ةرودو.ثعلاو وهللا اهيف هيلع بلغ ةرود «هتايح ىف نيترود

 ىف هتلزنم اًشيبم ةينفلا هصئاصخ تروص ًاريخأو . ريصملا ءوسب ساسحإلاو نزحلا
 . عفادم الو عزانم ريغ هابأ دنع فيكو ىللهاحلا رعشلا

 طالب ىف اهاضمأ فيكو « هتايح نع تئدحتف « ىنايبذلا ةغبانلا هدعب تشحيو
 ةناكم ءارعشلا نيب ”لتحي ناك فيكو « نيينايبذلا هموقل ًاريفس ةنساسغلاو ةرذانملا

 ةياور ءوض ىلع هناويد ىف تثحبو . ظاكلع قوسو ةكم ىو ةريزحلا لخخاد ىف ةقومرم
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 نم هرعشو. ةدرجتملا ىف هتديصق اهسأر ىلع دئاصق سمخ اهنم تركنأو « ىعمصألا
 لخدت ملو « ًادهع هنم برقأ هنأل سيقل ٌئرما رعش نم قّوأ ةيحانلا هذه
 « راذتعاو حيدم نم هب رهتشا انينغ تقرا هرعش ىف الو هتايح ىف ةروطسألا

 روصلا راكتباو ىناحلا قيسنتو تاعوضوملا فّصَرو فصولا ىلع هتردق اًننيبم
 ةريحلا ىف اهب معن ىلا ةراضحلا هتبذه « بذهم قوذ هلك كلذ ىف هيدهي « ةليخألاو

 . قيقر روعشو قيقد سح بحاص وه اذإف « ةنساسغلا دنعو

 نيينايبذلا ةرم ىنب ف أشن دقو « نزلا ئملسا أ نب ريهز هرصاعي ناكو

 رجس نب سوأ همأ جوز ناك نأو ًارعاش هلاخ ناك نأ فداصتو « مهيف دع كي

 هملعتي هل شاعو « رعشلا اًعيمج امهنع لمتحف « نييلهاخلا ءارعشلا رابك نم
 0 هب تفرع ةسردمل ًاذاتسأ حبصأ ثيحب « هتيد ريغ نمو هتيب نم ءارعش هملعيو

 هدنع رعشلا نأ تظحالو . ىعمصألا هطقسأ ام هنم تطقسأو هناويد دنع تفقو دقو
 ءامدقلا هظحال ًاريبحت هغيصو هبلاوق ىف ريبحتلاو ف نم ةيلاثم ةروص ىلإ ىهتنا
 . تاّسيلوح ع نإو لماك لوح ىف ةديصقلا عنصي د هنإ اولاقف «هتالوطم ضعب ءازإ

 1 ع ثيحب « تاراعتسالاو تاهيبشتلاب ةديعب 00 ريبحتلا اذهملإ مضيوهو

 ريخلا ىلإ ةرعدلا نمو مكحلا نم رثكي ناكو ىلهاحلا رصعلا ىف ريوصتلا رعاش
 . لامخلاو قحلاو ريخلل ةعيفر ةروص دعي هرعش نإ انلق اذإ ولغن الف « مالسلاو

 ءاحنأ ىف القنتم اهقفني ناك ىلا هتايح نع تثدحتف « ىشعألا ىلإ تلقتناو
 اهيف رثكي ةياور لالخ نم هثحبل تررطضاو « هناويدل تضرع مث « ةريزحلا
 راكفألا نم ًاريثك هلحنف « اًنيحيسم هرعش ”ةيوار ناك نأ فداصتو « لاحتنالا
 « ةريثك ًاراعشأ هيلإ اوفاضأف « نوملسملا ظاّنعولاو ”صاصنقلا هرعش لوادتو « ةيحيسملا
 "4 متر هتديصقك « ةديصق ريغ ةاورلا هيلإ فاضأ امك . رابتعالاو ةظعلا ضرغل
 هدئاصق نم ريثك ىف كشن هلك اذه انلعجو . لأومسلا ءافو ةصق ىكحت ىلا
 . ةديصق نيرشع وحن ىلعالإ هل بن الو « اهرثكأ ضفرن انب اذإو 2 ةراعشأو

 « ةريبلا ىف هترصاع ىلا ةراضحلاب اًقيقد ًارثأتو حيدملا ىف اًولغ هيلع تظحال دقو

 1 « بسحف هيناعم ىف ال نييسابعلا رعش نم هرعش برقيل
 نافلتخي ال هرعش امهيف رودي نيذللا نييساسألا نيعوضوملا سفنو . هنازوأ ةفخو



 فه

 ' ظحالي دق امو هيف هحللتو هلزغو رمخلل هفصو دصقتنو نييسابعلل هؤ رقن امع ءىش ىف

 . نيمضتلا ةريكو ةفرسملا ةغلابملا نم هدنع

 ىف اوقفتا ءارعشلا نم فئاوط ةسارد ىلإ نيزريملا ءارعشلا ءالؤه نم تجرخو
 مهراعشأ ىف نوروصي امو ناسرفلا الوأ تسردف « ةيلهاخللا ةايحلا تاهاجتا نم هاجتا

 ميراعشأ ىف هنوروصي امو كيلاعصلا تسرد مَ . ةعيفرلا ةيقلحلا مهتيلاشو مهتلوطب نم

 تنحي مث . نيزوعملاو ءارقفلل نوعو ماست نم مهنم رفن دنع هسحن امو مهتاراغ نم

 ءارعشلا نم ىراصنلا دنع تفقوو . مهيلع لحن ام ةرثك اًنيبم دوهيلا ءارعش ىف
 , هيلع كيو اريك اريج نأ ”>تطفتالو ىدابعلا ديز نب ىدع لاثمأ

 هلك نكي مل نإ + تنلصلا أ نب ةيمآ لإ فاضي امرثكأ نإ 'انلق اذإ غلابن الو

 امه «٠ نييساسأ نيعوضوم ىف هيلإ ةفاضملا راعشألا رودتو . لحتنم عوضوم

 هبقعي امو ءانفلا وأ توملا» « ضرألاو تاومسلا قلخ نم اهب لصتي امو نوكلا ةأشن

 . باوثلاو باذعلا نم

 « ىلهاحلا رثثلا ىف ثحبأ تلقتنا هئارعشو لهاحلا رعشلا ثحب نم تغرف الو '

 صصقلا اوفرع مهلكلو « ةربحملا ةيبدألا لئاسرلا اوفرعي م نييلهاملا نأ تظحالف

 « مهصصق نم اثيش اون نودي مل مهنأ قحلا سا . ناكهكلا عيضو ةباطخلاو لاثمألاو

 تضرعو . هتعيبطو هحور نم ليلق ريغ روصي مهيلإ نورسابعلا هفاضأ ام نأ ريغ

 نكسلا نم ةفئاط ىلع اهيف مهحالطصاو مهنيب ةباطخلا راهدزا نم ناك امو ملانمأل

 مهيلإ نوقوسي امب مهيعماس سوفت ىف غلابلا ريثأتلا نولواحي مهناهنك ناكو . ديلاقتلاو
 نييلهاحلا نأ دكؤي كلذ لكو . ةمهوم نامأو ماسقأو ةبيرغ ظافلأو عاجسأ نم

 مهيعماس بولقب اورثأتسي ىبح « ءادألا ةعور نم ميرعش قى هولواح ام مهر ىف اولواح

 . مهبابلأو 5 اوبلخيو

 قيلعت
 « ةيساسألا هطوطخ زاربإب ىبعت امنإ ىلهاحلا بدألل ةقباسلا ةروصلا نأ حضاو

 نع انثدحت امنإ الثم نحنف «ثحبلا اهزربي ال ىرغص اًطوطخ كانه نأ ققحملا نمو

 نم تاسابتقا ضعب الإ مهب ملن دكن مل نيريثك انكرتو « نيّدِجْما ءارعشلا
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 نأل امإ « مهنع ثيدحلا ليصفت انكرت امنإو . لوصفلا ضعب ىف ًارثذ اهانرتذ مهراعشأ
 دابلاحتنالا نأل امإو « ملل ةمات ةيبدأ ةروص ىوسي ال ليلق مهراعشأ نم انلصو ام
 تاقلعملا باحصأ دنع اليلق فقنلو . رابخأو راعشأ نم مهيلإ فاضي امم ريثك ف
 صربألا نب ديبسعو ةزدح نب ثراحلاو موثلك نب ورمع مهو «سردلاب مهدرفن مل نيذلا
 ىف مالس نبا كككشت دقو « نآلقُم امهنإف ثراحلاو و رمعامأف ٠ ديبلو ةرينعو ةفرطو
 برطضم هرعش نإ لاقو ةقلعملا ىوس هل ححصي ملو صربألا نب ديبدع رعش
 : هلوق ىهو «٠ ("ةدحاو سانلا رعشأ هنإ مالس نبا لوقيف ةفرط امأ .©١بهاذ

 ""دّعلا ىلإ ىكبأ,ىكبأ ا ثفقو ٍدَمْهَك ةَقرْبِي لالطأ ةلؤَحل
 هنأكو اهمسر الإ ةريبك الو ةريغص اهيف كرتي ل ذإ « هتقان فصو ىف عدبأ اهبفو

 اًعيمج ةيكالاو ريوصتلاو 0 نييلهاحلا ةركاذ رداغي ال « الاثمت اه تحني نأ ديرو

 هناهدقتي امهنأ ىلع « ًاريهزو ةغبانلا هبشي ةيحانلا هذه نم وهو « هرعش ىف نالخادتي
 هدرفن ل هلك كلذلو « هرابخأ ىف ىرجت ةروطسألاو لقم هنإف اًضيأو . هنالضفيو
 ديبلو . ناسرفلا نع انمالك فيعاضت ىف هنع انثدحت دقف ةرتنع اءأو . ثحبلاب
 . نيعضغلا ف سردي نأ لوأف « مالسإلا ىف اليوط شاع ةيلهاحلا قمل هنأ عم

 دقف « تاقلعملا باحصأ ريغ ةيلهاخلا ءارعش نم مهانكرت نميف هسفن كلذ لقو

 نيب اوطلخ ةاورلا نألو « ريهز هذيملت نف ىف جعدني هنف نألرجتح نب سوأ انكرت
 ىف هعم كلسي مالس نبا ىرنو . صربألا نإ ””ديبح برش هنبا راعشأو هراعشأ
 عونصم هرعش ىو : لقم وهو ىدسألا مزاخ ىلأ نب رشب  ةيناثلا ىهو - هتقبط
 ةعبارلا ةقبطلا امأ « يمرض نء مالس نبا دنع ةثلاثلا ةقبطلا عيمجو . (5) ريثك
 ديز نب ىدع امهيلإ مضي هارزو . امهراعشأ ىف انيأر ربو ًاديبعو ةفرط اهيف كلسف
 ةمقلع مضي امك" « ةيوامسلا تانايدلا باحصأ نيب هنع ثيدحلا انفلسأو « ىدابعلا

 .2"”'ك ذئب نهدعب هل ءىش ال :لوقيو « دايج دئاصق ثالث هل ركذيو ةدبسع نبا

 )١( ص مالس نبا  . 1١١5؟لالور/ل5 نتاويخلا (؟) .

 ص مالس نبا (؟)  21١١86زلال - ال5" نص مالس نيا (ه) ,

 )*( ؟الور/5 ناويحلا 6 : تيبلا ىف ىناثلا رطشلا ةروهشملا ةياورلا .

 . 1110 ص مالس نبأ (الز . « ديلا رهاظ ىف مشولا قابك حولت ه
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 هتماعنو ملظلا فصول هناسحإب رهتشي .وهو ١1( . ةقبطلا ىف مالس نبا مركذ نمو

 ةدحاو هل ) : مالس نبا لوقيو « ىميمتلا لشيلا رفعي نب دوسألا ةيسماخلا

 ةنيلرغب لع هانبنق اهلثمب اهتعفش ناك ول رعشلا دوجأب ةقحال ةعئار ةليوط 57

 دقو © ةرينعو ةزدح نب ثراحلاو موثلك نب ورمع اهيف مظنف ةسداسلا ةقبطلا امأ

 نيّصح مه نيلقم ةعبرأل ةعباسلا ةقبطلا لعجو . انفلسأ ايف ثيدحلاب مل انضرع

 ىشعألا لاخ ) سلع نب بّئيسملاو (ةفرط لاخ ) سملتملاو ىرملا مامحلا نبا (
 نب ورمع اهيف مظنف ةئماثلا ةقبطلا امأ . ىميمتلا ىدْعَّسلا لدتتج نب ةمالس

 عرحلا نب ةيطع نب فوعو (ةفرط ,) ةئيمق ٠ ةقبطلا ىف لعجو . نالقم امهو
 ©0هتديصقو « ةرديوحلا وأ ةرداحلا ةعساتلا :

 عبري مل قرافم ٌودغ تدعو هر عدمتف ةَرْكب ع تركب

 ةرشاعلا ةقبطلا امأ . ركذي رعش اهءارو هل سيلو « هراتحمو رعشلا ديج نم

 كالسي ملدنكلو ؛ الصف قالا باحصأل درفأو . نويمالسإ وأ نومرضخم اهعيمجف
 ةيمأ" مهضأو + ةيبرغلا ىرقلا ءارعش نع الخ ديمع تنجو + الهلع مي

 ”ةرثك تانايدلا باحصأ نع انثيدح ىف انب ّرمو © فئاطلا رعاش تلّصلا ىلأ نبا

 ناك امبرو « ديج رعش نيرحبلاب سيقلا دبع ةليبق فو . راعشأ نم هيلع عضو ام
 . نيلقملا ىف كسي وهو « رذنملا نب نامعنلل رصاعملا ىدبغلا بسقثملا اهئارعش ريخ

 «كيلاعصلا ىوس « ءانمغ مهيف ءارعش مالس نبا هركذ نيذلا ءالؤه ءارو سيلو

 جاردنال ٠ مهرابخأ ىلع بلغت ةروطسألا نأ هيف كلشال امي . ثيدحلاب مهاندرفأ دقو

 ىذلا ىاطلا متاح بناخا اذه ىف مههبشيو 2 ىبعشلا صصقلا ىف مهنم نيريثك

 ةمجرلا ىف عستن مل اننأ هلك كلذ نم حضاوو . همرك نع ةاورلا ثدحت اماط
 مث نمو «مهصئاصخ ىلع انفقي ملل قيثو رعش نم انيديأب ام ةلقل ؛ةيلهاخلا ءارعشل
 ىلع اوعمجأو اهنيواودب ةاورلا ىنع ىلا كالت جهنم لوألا ةقبطلل ةمجرتلاب انيفتكا

 . مالكلا قنورو ةجابي دلا نسح ىف ىرابت ال اهنأو اهميدقت

 )١( ناكملاب عبري . م مقر تايلضفملا (ع) . 755/4 ناويحلا ':
 مقي 0 نا (؟) .



 تاعوضوم لا سرهف

 "ع -ه : : : َ . 4 ّ : ةمدقم

 ؟ةرساألا ع ون وف نوع لا دع خا ضي افطوول

 6 .: 1 : : : . بدأ ةملك ١-

 ١1 كمن فم هيف 0 بدألا خيرات - ؟

 ١5 َه . :ةروصفت ىرفلا بدلا خيواف تايسقت ح ا“

 م .٠.0 ١07 . ميدقلا اهخيراتو ةيبرعلا ةريزخلا : لوألا لصفلا
 )ل .0 .2 . 0 0. ةيبرعلا ةريزحلاةفص ١

 33 0.20. لا لا ا.د . ا. نويماسلاب
 5” ا لا اء . 0 .  فوييوتحخلا برعلاب

 مسا ب ا ا ا 0 ا  ةويلايقلا فرعلا >5

 مل# 00.0.0 . 0 ةيبرعلا ةباتكلا ةأشنو شوقتلا ه

 8# 20 20 200 20.00 لهاقلا رصعلا : ىتاثلا لصفلا
 "8.0 ءءء ءا د. . 0 صعلا ديلحتسا

 ب ةرذانملا  ةنساسغلا ) لامثلا ىف ةيبرعلا تارامإلا - ؟

 ع9 ملل م ع عل ع ما ا (ةداقأل

 49 . .  .2 . 0 زاجحلا ندم نم اهريغوةكم““

 همه . 1 . 3 : . ةيودبلا لئابقلا

 4-1 . م 1 ةرمتسم مايأو بورح  ه

 "٠١ كال .0 2.0 200 200 . 0 ةيلهاطا ةايحلا : ثلاثلا لصفلا

 يل 22 2202 لا لا 20 . ةيعاهجالا لاوحألا-١

 يدين نيا ني ا ا دل و نحل يع ةةقيفلاادبا
 ملث_ هك. ايا هدو راي مع ل هقرافلات
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 نيدلا 5

 ةينارصنلاو ةيدوهيلا - ه

 ةيبرعلا ةغللا : عبارلا لصفلا

 مدقلا ىف ةقرغم ةيماس رصانع - ١

 . ةميدق ةيبرع تاجهلا ؟

 ىحصفلا ءوشن "٠
 ةيلهاج تاجمل

 ةيشرقلا ةجهللا ةدايس  ه

 هنيودتو ىلهاحلا رعشلا ةياور : سماح ا لصفلا

 ىلهاحا رعشلل برعلا ةيالر- ١

 . نوفرصحم ةاور - "
 نيودتلا " 

 لاحتنالا ةيضق -

 . ىلهاحلا رعشلا رداصم مهأ- 9

 . لهاحللا رعشلا صئاصخ : سداسلا لصفلا

 لئابقلا ىف هتوافتو لهاخبا رعشلا ةأشن ١

 . ىلانغ رعش ىلهاخبا رعشلا"؟
 تاعوضوملا “ 

 . ةيوذعمللا صئاصخلا 5

 . ةيظفللا صئاصخلا ه

 . سيقلا ؤرما : عباسلا لصفلا

 . هترسأو هتليبق - ١

 هتايحم +

 هناورد م

 . هرعش 5

 عم

14 

/9 

١/6: 

١ 

١1١ 

١1١7/ 

١١ 

1١1 

 ام" ١١6

 الاريا

 1١1516

 1١4

15 

 ١ك

"١-18 

 لاينر

1/14 

15 

"5١94 

115 

 1م

7 

1 

3 

1" 



 فرك

 ىنايبذلا ةغبانلا : نماثلا لصفلا
 .هتايبق ١

 هتايحن - ”

 هناويد “# 

 هرعش -

 . ينسف يدنا عساتلا لصفلا
 هتليبق ١

 هتامح اس

 هناويد “ 

 هرعش - 5

 لا : رشاعلا لصفلا
 هتليبق - ١
 هتايحم س

 هناويد * 

 هرعش - 5

 ءارعشلا نم فئاوط : رشع ىداحلا لصفلا
 ناسرفلا - ١
 كيااعصلا  ؟

 نورخآ ءارعش ٠

 لهاخلا رثنلا : رشع ىناثلا لصفلا

 . لهاجلا ريثلا روص ١
 لاثمألا
 ةباطحلا

 ناهكلا عجس - ؛

 ها ةمتاخ

 ةحفص

555 5464 

55" 

578 

0" 

36 

 الا ا

 م6

 م١

 "م

 اركب

 ممم ما

 مام
 نفيا
0 
 ل

 "موا ملك

 كك

 ا

81 

 ا الا

 ضلي
40 
3 
43 
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